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Voorwoord

Dit is het eerste jaarverslag van het Vlaams Parlement. Het geeft een over-
zicht en een analyse van de werking van het Vlaams Parlement sedert de
eerste rechtstreekse verkiezing van de Vlaamse volksvertegenwoordigers
op 21 mei 1995. Het overspant de periode van 13 juni 1995 tot 20 september
1997.

Het jaarverslag geeft niet alleen veel statistisch materiaal over de politieke
werkzaamheden van onze assemblee, maar schenkt ook aandacht aan het
veranderingsproces dat het Vlaams Parlement doormaakt als gevolg van de
besprekingen over de verfijning van de democratie. Ook het voorlichtings-
en informatiebeleid en ‘de mensen en de middelen’ van het Vlaams Parle-
ment krijgen de volle aandacht.

Dit jaarverslag sluit naadloos aan bij het standaardwerk ‘Ontstaan en groei
van het Vlaams Parlement 1970-1995' van Martine Goossens dat de eerste
vijfentwintig jaar van onze assemblee beschrijft. Het Vlaams Parlement zet
met deze uitgave zijn inspanningen voort om zowel de geïnteresseerde stu-
dent, de wetenschappelijk onderzoeker als het grote publiek alle informatie
over zijn of haar Vlaams Parlement te geven.

Voortaan zal er kort na het sluiten van elk zittingsjaar een jaarverslag wor-
den uitgegeven. Omdat dit het eerste jaarverslag is, en het een periode van
meer dan twee zittingsjaren beschrijft, is het wat uitgebreider en ruimer
opgevat. De volgende edities zullen waarschijnlijk wat beknopter zijn.

De lezer van dit jaarverslag is getuige van de intense parlementaire activi-
teit in het Vlaams Parlement de voorbij twee jaren. Het moge duidelijk zijn
hoezeer het Vlaams Parlement een snel veranderende instelling wil zijn die,
wat eigenzinnig, een zinnige weg zoekt om een eigentijds parlement en een
maatschappelijk forum te worden, aangepast aan de reële behoeften van de
Vlamingen in de volgende eeuw. Dat werk is niet af, maar de terugblik op
de recent afgelegde weg stemt me hoopvol.

Norbert De Batselier
voorzitter
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1. 124 rechtstreeks verkozen Vlaamse volks-
vertegenwoordigers

1.1 Op 13 juni 1995

Sinds de verkiezingen van 21 mei 1995 is het
Vlaams Parlement een rechtstreeks verkozen par-
lement, samengesteld uit 124 Vlaamse volksverte-
genwoordigers : 118 volksvertegenwoordigers ver-
kozen in de 9 kieskringen van het Vlaamse Gewest,
en 6 verkozen door de Vlaamse inwoners van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Die 6 Brusselse
zetels worden ingenomen door de eerste 6 verko-
zen Nederlandstalige leden van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad. Op die manier zijn de Brus-
selse Vlamingen verzekerd van een vertegenwoor-
diging in het Vlaams Parlement. De 6 Brusselse
leden van het Vlaams Parlement hebben geen
stemrecht in gewestaangelegenheden.

Het eerste rechtstreeks verkozen Vlaams Parle-
ment kwam voor de eerste maal samen op dinsdag
13 juni 1995. Zijn eerste opdracht bestond erin na
te gaan of de verkozenen en hun opvolgers geldig
verkozen waren – het zogenaamde onderzoek van
de geloofsbrieven. Na dat onderzoek, dat geen
onregelmatigheden aan het licht bracht1, legden de
eerste 124 rechtstreeks verkozen Vlaamse volks-
vertegenwoordigers de eed af ('Ik zweer de Grond-
wet na te leven').

De zetelverdeling op 13 juni 1995 werd samengevat
in Tabel 1 en Grafiek 1. De CVP is met 37 zetels de
grootste fractie, gevolgd door de VLD (27 zetels),
de SP (26 zetels), het Vlaams Blok (17 zetels), de
VU (9 zetels), Agalev (7 zetels) en de Union des
Francophones (UF) (1 zetel). De lijst met de 124
rechtstreeks verkozen Vlaamse volksvertegen-
woordigers werd opgenomen als Bijlage 1.

Op 13 juni 1995 wees het Vlaams Parlement tevens
10 Vlaamse volksvertegenwoordigers aan die
namens het Vlaams Parlement in de Senaat zete-
len, de zogenaamde gemeenschapssenatoren. Drie
gemeenschapssenatoren behoren tot de CVP-frac-
tie, 2 tot de VLD, 2 tot de SP, 1 tot het Vlaams
Blok, 1 tot de VU  en 1 tot Agalev.

Fractie Aantal zetels % van totaal
CVP 37 29,8
VLD 27 21,8
SP 26 21,0
Vlaams Blok 17 13,7
VU 9 7,3
Agalev 7 5,6
UF 1 0,8

Totaal 124 100

Leo Delcroix CVP

Jacques Devolder VLD

Vera Dua Agalev

Leo Goovaerts VLD

Patrick Hostekint SP

Lydia Maximus SP

Marc Olivier CVP

Chris Vandenbroeke VU

Joris Van Hauthem Vlaams Blok

Johan Weyts CVP

Tabel 1 : Zetelverdeling in het Vlaams Parlement
op 13 juni 1995

1 De rechtsgeldigheid van de verkiezing van Christian Van Eyken, in de kieskring Halle-Vilvoorde verkozen op de Fransta-
lige lijst Union des Francophones, werd door sommige partijen in twijfel getrokken. In de 6 faciliteitengemeenten rond
Brussel waren de kiesbrieven immers tweetalig en dat op zich was geen probleem. Maar die kiesbrieven werden geteld in
de kantonhoofdplaatsen Halle, Wolvertem en Zaventem, gelegen in het Nederlandse taalgebied zonder taalfaciliteiten, en
die kiesverrichtingen waren in strijd met het decreet van 18 mei 1994 houdende regeling van het taalgebruik bij de verkie-
zingen. Het Vlaams Parlement constateerde echter dat de kiezers in de randgemeenten op een geldige wijze hun stem
hadden uitgebracht en stelde daarom uiteindelijk het democratische karakter van de verkiezingen boven de letter van het
decreet.

Hoofdstuk I
Samenstelling en leiding van het Vlaams Parlement

Tabel 2 : De gemeenschapssenatoren



12

Rompuy (CVP), ministers van de Vlaamse
regering (4 juli 1995).

– wijzigingen ingevolge het ontslag van leden van
het Vlaams Parlement

– Bij brief van 21 augustus 1995 nam de heer
Marcel Gesquiere (SP) ontslag als Vlaams
volksvertegenwoordiger met ingang van 1
oktober 1995. Hij werd in de plenaire verga-
dering van dinsdag 17 oktober 1995 opge-
volgd door de heer Jacky Maes.

– Bij brief van 14 februari 1997 nam de heer
Willy Kuypers (VU) ontslag als Vlaams
volksvertegenwoordiger met ingang van 1
maart 1997. Hij werd in de plenaire vergade-
ring van 4 maart 1997 opgevolgd door
mevrouw Gerda Raskin.

– wijzigingen ingevolge verandering van fractie

– Jan Caubergs trad op 11 juli 1996 uit de
Vlaams-Blok fractie en zetelt sindsdien als
onafhankelijke.

In de volgende tabel zijn de wijzigingen in de
samenstelling van het Vlaams Parlement overzich-
telijk samengevat.

UF

Grafiek 1 : Zetelverdeling in het Vlaams Parlement op 13 juni 1995

1.2 Wijzigingen sinds 13 juni 1995

De wijzigingen die zich tussen 13 juni 1995 en 20
september 1997 in de samenstelling van het Vlaams
Parlement hebben voorgedaan, kunnen als volgt
samengevat worden :

– wijzigingen ingevolge de onverenigbaarheid tus-
sen het mandaat van lid van het Vlaams Parle-
ment met het lidmaatschap van een gemeen-
schaps- of gewestregering of het ambt van gewes-
telijk staatssecretaris (bijzonder decreet van 26
juni 1995)

– Brigitte Grouwels (CVP) en Michiel Van-
denbussche (SP) volgden respectievelijk Jos
Chabert (CVP) en Rufin Grijp (SP) op, die
verkozen waren tot lid van de Brusselse
Hoofdstedelijke regering (4 juni 1995).

– Herman Candries (CVP), Freddy De Vilder
(SP), Eddy Schuermans (CVP), Paul Dumez
(CVP), Peter Vanvelthoven (SP), Carl Deca-
luwé (CVP) en Michel Doomst (CVP) wer-
den de opvolgers van respectievelijk Luc Van
den Brande, minister-president (CVP), Luc
Van den Bossche, minister vice-president
(SP), Theo Kelchtermans (CVP), Wivina
Demeester-De Meyer (CVP), Eddy Balde-
wijns (SP), Luc Martens (CVP) en Eric Van
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Verkozen lid Reden van vervanging Vervangen door

Jos Chabert (CVP) minister van de Brusselse regering Brigitte Grouwels

Rufin Grijp (SP) minister van de Brusselse regering Michiel Vandenbussche

Luc Van den Brande (CVP) minister-president van de Vlaamse regering Herman Candries

Luc Van den Bossche (SP) minister vice-president van de Vlaamse regering Freddy De Vilder

Theo Kelchtermans (CVP) minister van de Vlaamse regering Eddy Schuermans

Wivina Demeester-De Meyer (CVP) minister van de Vlaamse regering Paul Dumez

Eddy Baldewijns (SP) minister van de Vlaamse regering Peter Vanvelthoven

Eric Van Rompuy (CVP) minister van de Vlaamse regering Michel Doomst

Luc Martens (CVP) minister van de Vlaamse regering Carl Decaluwé

Marcel Gesquiere (SP) ontslag Jacky Maes

Willy Kuijpers (VU) ontslag Gerda Raskin

Tabel 3 : Vervangingen van leden

2. De leiding van het Vlaams Parlement :
Voorzitter, Bureau en Uitgebreid Bureau

De dagelijkse leiding van het Vlaams Parlement
ligt bij de voorzitter van het Vlaams Parlement, de
4 ondervoorzitters en de 3 secretarissen, die samen
het Bureau vormen. De voorzitter neemt de
belangrijkste politieke taken in het Vlaams Parle-
ment op zich. Zo zit hij de plenaire vergadering
voor, en waakt hij over de uitvoering van alle geno-
men beslissingen. In de uitoefening van zijn ambt
wordt de voorzitter bijgestaan door het Bureau en
eventueel het Uitgebreid Bureau, dat hij tevens
voorzit. Het Bureau houdt zich voornamelijk bezig
met het administratief beheer van het Vlaams Par-
lement. Voor de regeling van de zuiver politieke
aangelegenheden – onder meer het opstellen van
de agenda van de plenaire vergadering – wordt het
Bureau uitgebreid met de fractievoorzitters van de
erkende fracties.2 Samen vormen zij dan het Uitge-
breid Bureau.

2.1 Het Bureau :
samenstelling en vergaderfrequentie

Tijdens de vergadering van 13 juni 1995 verkoos
het Vlaams Parlement Norbert De Batselier (SP)
tot voorzitter, Marc Olivier (CVP) tot eerste
ondervoorzitter, Francis Vermeiren (VLD) tot
tweede ondervoorzitter, Herman Suykerbuyk

Bureau

Norbert De Batselier (SP) Voorzitter

Marc Olivier (CVP) Eerste ondervoorzitter

Francis Vermeiren (VLD) Tweede ondervoorzitter

Herman Suykerbuyk (CVP) Derde ondervoorzitter

Luk Van Nieuwenhuysen Vierde ondervoorzitter
(VB)

Georges Cardoen (CVP) Secretaris

Ward Beysen (VLD) Secretaris

Kathy Lindekens (SP) Secretaris

Uitgebreid Bureau : leden van het Bureau en de fractie-
voorzitters :

Johan De Roo (CVP)3

André Denys (VLD)

Gilbert Bossuyt (SP)

Filip Dewinter (VB)

Paul Van Grembergen (VU)

Jos Geysels (Agalev)

2 Om te worden erkend, moet een fractie bij het begin van de zittingsperiode uit ten minste 7 volksvertegenwoordigers
bestaan. Een erkende fractie kan een secretariaat oprichten, waarvan zij het personeel aanstelt, en waarvoor het Uitge-
breid Bureau een financiële toelage verstrekt.

3 Tot aan zijn benoeming tot Vlaams minister (20 juni 1995), was Eric Van Rompuy voorzitter van de CVP-fractie.

CVP) tot derde ondervoorzitter, Luk Van Nieu-
wenhuysen (VB) tot vierde ondervoorzitter en
Georges Cardoen (CVP), Ward Beysen (VLD) en
Kathy Lindekens (SP) tot secretarissen. Dat

Tabel 4 : Bureau en Uitgebreid Bureau van het
Vlaams Parlement sinds 13 juni 1995
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2.2 Het bestuur van de instelling (Bureau)

De rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parle-
ment stelde het Bureau al onmiddellijk na zijn aan-
treden voor een reeks nieuwe uitdagingen.

Er was in de eerste plaats het probleem van de
huisvesting van het Vlaams Parlement, dat zich
steeds nadrukkelijker manifesteerde. Al tijdens de
laatste jaren van het dubbelmandaat was de orga-
nisatie van de plenaire vergadering en de commis-
sievergaderingen in de lokalen van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers om praktische redenen
zeer moeilijk geworden, maar nu het rechtstreeks
verkozen Vlaams Parlement zijn vergaderfrequen-
tie nog gevoelig opdreef, werd de nood aan een
eigen infrastructuur nog groter. Voor het Bureau
was de afwerking van het eigen Vlaams Parle-
mentsgebouw dan ook de eerste prioriteit. De
plechtige opening van het Vlaams Parlementsge-
bouw tijdens het weekend van 16 en 17 maart 1996
was dan ook een groots gebeuren dat, wellicht nog
meer dan de installatievergadering op 13 juni 1995,
de nieuwe start van het eerste rechtstreeks verko-
zen Vlaams Parlement kracht bijzette. Voor de
huisvesting van de Vlaamse volksvertegenwoordi-

Bureau werd bij de opening van de zittingsjaren
1995-1996 en 1996-1997 (resp. op 17 oktober 1995
en 23 september 1996) in zijn samenstelling beves-
tigd.

Vergadering Aantal

Bureau 60

Uitgebreid Bureau 51

Uitgebreid Bureau in uitgebreide 9
samenstelling4

4 Zie 2.3.

De VLD- en de CVP-fractie

Tabel 5 : Aantal vergaderingen van het Bureau

Sinds 1 mei 1996 vergadert het Bureau en het Uit-
gebreid Bureau beurtelings in principe elke maan-
dag van 12.30 uur tot 15 uur. Voordien vergaderde
het Bureau en het Uitgebreid Bureau na elkaar, in
principe tweewekelijks op woensdag. Het aantal
vergaderingen over de periode 13 juni 1995 tot 20
september 1997 is als volgt :
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gers en de diensten van het Parlement werd al in
1991 het aan het Vlaams Parlementsgebouw palen-
de Postchequegebouw gekocht. Voor de renovatie
van dat gebouw schreef het Bureau in 1996 een
internationale architectuurwedstrijd uit, die gewon-
nen werd door de Groep Planning uit Brugge. Op
basis van het bekroonde voorstel worden momen-
teel voorbereidingen getroffen om de nodige ver-
gunningen aan te vragen. Ondertussen zijn de
Vlaamse volksvertegenwoordigers en de diensten
van het Vlaams Parlement gehuisvest in kantoren
in de onmiddellijke omgeving van het Vlaams Par-
lementsgebouw.5

De rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parle-
ment vormde ook op administratief gebied een
nieuwe uitdaging : in tegenstelling tot de periode
van het dubbelmandaat, toen de ledenadministra-
tie (uitbetaling, pensioenregeling, statuut) volledig
bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat berustte, is het Vlaams Parlement sinds 21
mei 1995 ook op dat vlak volledig op zichzelf aan-
gewezen. Die nieuwe opdracht vergde niet alleen
een gevoelige uitbreiding van de personeelsforma-
tie van het Vlaams Parlement, maar ook belangrij-
ke ingrepen in de praktische organisatie van de
diensten. De volledige verzelfstandiging van de
administratie werd door het Bureau aangegrepen
om het veranderingsproces in de diensten, dat al in
1994 was ingezet, te versnellen en te intensifiëren.
Dat veranderingsproces ging onder meer gepaard
met een belangrijke delegatie van taken van het
Bureau naar de diensten, en in 1997 werd voor de
algemene leiding van de diensten een directeur-
generaal aangeworven.6

Een derde belangrijk actiepunt van het Bureau
bestond erin de naambekendheid van het Vlaams
Parlement bij het publiek te verhogen. Al op 24
januari 1996 werd een strategisch plan voor Exter-
ne Relaties goedgekeurd, dat er onder meer op
gericht was regelmatig met gerichte evenementen
naar buiten te treden. Zo werd de opening van het
nieuwe Vlaams Parlementsgebouw op 16 en 17
maart 1996 aangegrepen om het Vlaams Parlement
meer naambekendheid te geven. Die opening ging
gepaard met een grote mediacampagne.7

Ten slotte moet vermeld worden dat een delegatie
van het Bureau in het kader van zijn protocollaire
opdrachten van 7 tot 10 april 1997 een officieel
bezoek bracht aan het Poolse Parlement.

2.3 Het debat over de werking van het Vlaams
Parlement en het debat over de verfijning van
de democratie (Uitgebreid Bureau)

2.3.1. De inzet van het debat 

De installatie van het eerste rechtstreeks verkozen
Vlaams Parlement, en de afschaffing van het dub-
belmandaat die ermee gepaard ging, creëerde in
Vlaanderen hoge verwachtingen ten aanzien van
de politieke werking van het nieuwe Vlaamse par-
lement en de werking van het Vlaamse politieke
bedrijf in het algemeen. Onder impuls van voorzit-
ter Norbert De Batselier nam het Uitgebreid
Bureau van het Vlaams Parlement onmiddellijk na
zijn installatie het initiatief om zich grondig te
bezinnen over de manier waarop Vlaanderen en
het Vlaams Parlement in het bijzonder aan politiek
wensen te doen. In een eerste fase van de bespre-
kingen, die aanvatte op 27 juli 1995 en afgerond
werd op 10 juli 1996, spitste men zich toe op de
interne werking van het Vlaams Parlement (2.3.2.),
in een tweede fase, die ingezet werd 12 september
1996 en afgerond werd op 3 juli 1997, werden de
besprekingen verruimd tot een diepgaande bezin-
ning over de verfijning en de modernisering van de
democratie en het Vlaamse politieke bedrijf in het
algemeen (2.3.3.).

2.3.2. De vernieuwing van de interne werking van
het Vlaams Parlement – de reglementswijzi-
ging van 10 juli 1996

Al op 27 juli 1995 legde voorzitter Norbert De Bat-
selier een eerste discussienota voor met voorstellen
voor een dynamisch en efficiënt werkend Vlaams
Parlement dat zich niet langer beperkt tot de klas-
sieke taken van decreetgeving, controle op de rege-
ring en vastlegging van de begroting, maar dat ook
een essentiële rol vervult als maatschappelijk
forum.8 Die discussienota werd grondig besproken
in het Uitgebreid Bureau en op 14 maart 1996
werd ze, na een constructief debat dat tot aanpas-

5 Meer hierover in Hoofdstuk IV, 2. De gebouwen van het Vlaams Parlement.
6 Meer hierover in Hoofdstuk IV, 3. De diensten van het Vlaams Parlement : het veranderingsproces 1995-1997.
7 Meer hierover in Hoofdstuk III, Het voorlichtings- en informatiebeleid van het Vlaams Parlement, 1. en 2.
8 N. DE BATSELIER, 'Toekomstige werking van het Vlaams Parlement. Herwaarderen en versterken'.
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singen van de tekst leidde, door alle erkende frac-
ties goedgekeurd. Voor de meeste hervormingen
die in de discussienota werden voorgesteld, was
een aanpassing van het interne reglement van het
Vlaams Parlement vereist. Die ingrijpende regle-
mentswijziging werd op 10 juli 1996 unaniem door
de plenaire vergadering goedgekeurd.

Een eerste reeks reglementswijzigingen hadden tot
doel de impact van de Vlaamse volksvertegenwoor-
digers op de Vlaamse regering te vergroten. Om die
impact te verhogen, moet de Vlaamse regering
voortaan bij haar aantreden voor elk van de depar-
tementen van het ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap een beleidsnota indienen bij het
Vlaams Parlement. In die beleidsnota's moeten de
grote strategische beleidsopties voor de volledige
duur van de regeerperiode toegelicht worden,
zodat de Vlaamse volksvertegenwoordigers van bij
het aantreden van de regering een zicht hebben op
de richting die men voor de verschillende bevoegd-
heidsdomeinen uit wil. De Vlaamse regering moet
de uitvoering van haar beleidsnota's jaarlijks in de
bevoegde commissies toelichten in kortere beleids-
brieven die samen met de begroting behandeld
worden. Een van de opvallendste vernieuwingen in
het reglement is de invoering van het themadebat
in plenaire vergadering op basis van een maat-

De Vlaams Blok- en de VU-fractie
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schappelijke beleidsnota die door een commissie
ad hoc wordt voorbereid. Zulk een themadebat
kan twee maal per jaar georganiseerd worden, en
biedt het Vlaams Parlement de mogelijkheid om
creatief beleidsvoorbereidend werk te verrichten.
Ten slotte moet worden vermeld dat de Vlaamse
regering er zich naar aanleiding van de reglements-
herziening toe verbonden heeft om de voorontwer-
pen van haar decreten in te dienen bij het Vlaams
Parlement. Daardoor zijn de Vlaamse volksverte-
genwoordigers al in een vroeg stadium op de hoog-
te van de krachtlijnen van een aangekondigd ont-
werp van decreet.

Een tweede reeks reglementsaanpassingen was erop
gericht de dynamiek van de plenaire vergadering te
verhogen. De plenaire vergadering is nog dikwijls
een 'vervelende herhaling' van de commissieverga-
dering, waardoor haar aantrekkingskracht op de
leden beperkt en de aanwezigheid gering is.
Nieuwe maatregelen moeten ook in de plenaire
vergadering tot een nieuwe en frisse debatcultuur
leiden. Zo kunnen de leden voortaan na de afron-
ding van de bespreking van voorstellen en ontwer-
pen van decreet in de commissie, en voor de agen-
dering van die voorstellen en ontwerpen in de ple-
naire vergadering, reflectienota's op het commis-
sieverslag indienen waarin zij nieuwe elementen

De Agalev- en de SP-fractie
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aan het debat toevoegen. De bespreking van de
voorstellen en ontwerpen van decreet in de plenai-
re vergadering kan dan beperkt worden tot de
bespreking van die reflectienota's. Een andere
bepaling zegt dat de verslaggever van de commis-
sievergaderingen er in plenaire vergadering op
moet toezien dat het debat geen herhaling van het
commissiedebat wordt. Het begrotingsdebat, dat
vroeger een hele week in beslag nam terwijl elke
bevoegde commissie de verschillende deelbegro-
tingen al had besproken, wordt beperkt tot twee
dagen en is een algemeen debat. De bespreking
van beleidsnota's en van themadebatten waarvan
hierboven sprake was, vinden onmiddellijk plaats
in plenaire vergadering. Dat is een bewuste optie
om slopende herhalingen te vermijden en frisse
debatten te stimuleren. De reglementaire beper-
king van de spreektijd indien een onderwerp al in
een openbare commissievergadering aan bod is
gekomen ten slotte, moet de spankracht van de
debatten verhogen.

Een derde reeks reglementsaanpassingen is gericht
op de herwaardering van de werking van de com-
missies. Een opmerkelijke vernieuwing is dat de
commissievergaderingen steeds openbaar zijn, ten-
zij de commissie met een tweederde meerderheid
anders beslist. De rol van de verslaggever van de
commissiewerkzaamheden wordt beter omschre-
ven, en om de leden de kans te geven de bespre-
king van ontwerpen en voorstellen van decreet in
commissie beter voor te bereiden, moeten zij de
nodige documenten 7 dagen voor de vergadering
ontvangen, in plaats van 3 voordien. Interpellaties
worden in principe naar een commissie – in plaats
van naar de plenaire vergadering – verwezen, en
ook een aantal debatten vindt exclusief in de com-
missies plaats : de voorbereiding van de themade-
batten, waarbij een commissie ad hoc de opdracht
krijgt een themadebat over een thema voorgesteld
door het Uitgebreid Bureau voor te bereiden, en
de jaarlijkse bespreking van de beleidsbrieven naar
aanleiding van het begrotingsdebat.

Een vierde reeks reglementsaanpassingen wijzigt
en/of verfijnt de parlementaire controle-instrumen-
ten. Interpellaties moeten voortaan van algemeen
politiek belang zijn, en ze moeten zeldzamer maar
politiek belangrijker worden. Interpellaties worden
in principe in een commissie gehouden ; slechts uit-
zonderlijk kan een interpellatie ook in plenaire
vergadering gehouden worden. Actuele interpella-
ties in plenaire vergadering zijn afgeschaft, maar
interpellaties worden sneller op de agenda
geplaatst. De actuele vraag in plenaire vergadering
blijft behouden, maar het aantal vragen dat een

fractie maximaal per vergadering kan stellen,
wordt vastgelegd afhankelijk van de grootte van de
fractie. In commissie kan men voortaan een
beknopte mondelinge vraag stellen, maar de uitge-
breidere vraag om uitleg wordt afgeschaft. Schrifte-
lijke vragen die door de bevoegde ministers niet
binnen de vastgestelde termijn beantwoord wor-
den, worden op verzoek van de vraagsteller auto-
matisch omgezet in een mondelinge vraag. Een
sterke innovatie is dat de jaarlijkse beleidsbrieven
die de ministers naar aanleiding van de begrotings-
besprekingen moeten indienen een overzicht moe-
ten geven van de wijze waarop de regering gevolg
heeft gegeven aan het regeerakkoord, de beleids-
nota's, de resoluties en moties die het parlement
heeft aangenomen. Een strenge voortgangsbewa-
king wordt dus mogelijk van wat het Vlaams Parle-
ment als richtlijnen aan de regering heeft gegeven.

Een vijfde reeks reglementsaanpassingen is erop
gericht een nieuwe verhouding meerderheid-opposi-
tie tot stand te brengen. Zo is de mogelijkheid om in
een commissievergadering een stemming te hou-
den, ook als het quorum na een schorsing niet
bereikt is, afgeschaft. Om af te wijken van de regel
van de openbaarheid van een commissievergade-
ring is een tweederde meerderheid nodig, en geen
gewone meerderheid. De voorzitter van het Parle-
ment is vanaf de volgende zittingsperiode niet
automatisch de voorzitter van de Commissie voor
Financiën en Begroting.

De impact van deze verregaande reglementswijzi-
ging kon op 10 juli 1996 moeilijk worden ingeschat.
Daarom besloot het Vlaams Parlement dat de
reglementswijziging na een jaar geëvalueerd, en
eventueel bijgestuurd zou worden. Op het einde
van het zittingsjaar 1996-1997 is gebleken dat nog
niet alle reglementswijzigingen het verhoopte
effect hebben – zo is de dynamisering van de ple-
naire vergadering tot dusver niet gelukt – en dat
andere ingrepen – met name de vervanging van de
vraag om uitleg in commissie door de mondelinge
vraag in commissie – ongewenste neveneffecten
hebben – in casu een toename van het aantal inter-
pellaties. Daarom werd op het einde van het zit-
tingsjaar 1996-1997 een nieuwe reglementswijzi-
ging in het vooruitzicht gesteld, die opnieuw tot
een verfijning van het parlementair instrumenta-
rium moet leiden.

2.3.3. Het debat over de verfijning van de democratie

De besprekingen over de verfijning van de demo-
cratie concentreerden zich rond de relatie tussen
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de burgers en de politiek en werden gevoerd rond
vijf thema's :

– de verhouding tussen het Vlaams Parlement en
de bevolking ;

– de verhouding tussen het Vlaams Parlement en
de Vlaamse regering ;

– de kieswetgeving ;
– de verbetering van de kwaliteit van het de-

creetgevende werk ;
– de modernisering van de interne werking van

het Vlaams Parlement.

Sedert 10 januari 1997 werd het Uitgebreid Bureau
voor de besprekingen over de verfijning van de
democratie aangevuld met één lid per erkende
politieke fractie. In het kader van de vernieuwde
werking van het parlement, moesten die leden voor
de eerste maal in een parlementaire assemblee zijn
verkozen. Het Uitgebreid Bureau in uitgebreide
samenstelling, zoals die vergadering werd
genoemd, vergaderde 9 maal. Op 4 maart 1997 en
12 juni 1997 deelden respectievelijk de Vlaams
Blok- en de VU-fractie mee dat zij niet verder
wensten deel te nemen aan de werkzaamheden. Op
3 juli 1997 rondde het Uitgebreid Bureau in uitge-
breide samenstelling de werkzaamheden af. Op 9
juli 1997 werd het verslagboek 'De verfijning van
de democratie. Eindverslag van het overleg in het
Vlaams Parlement 1996 – 1997' voorgesteld.9

De verhouding tussen het Vlaams Parlement en de
bevolking

De Vlaamse volksvertegenwoordigers moeten zich
opnieuw ten volle concentreren op hun kerntaak.

Een belangrijk uitgangspunt was dat er een kader
moest worden geschetst waarbinnen parlementsle-
den hun opdrachten van doorverwijzen, informe-
ren en ondersteunen van de burger en de controle
op de regering kunnen uitoefenen zonder dat dat
de afhandeling van individuele dossiers onrechtma-
tig beïnvloedt. Daartoe moeten ze zich voortaan
houden aan een strenge deontologische code inza-
ke dienstverlening. Na bespreking en amendering
van het voorstel van de deontologische code door
het Uitgebreid Bureau in uitgebreide samenstelling
werd op 26 juni 1997 beslist de gedragscode ter

goedkeuring aan de plenaire vergadering voor te
leggen. Dat gebeurde tijdens de plenaire vergade-
ring 22 oktober 1997. De voorzitter van het Vlaams
Parlement en een deontologisch commissie zullen
over de naleving ervan waken. De deontologische
code treedt in werking op 1 januari 1998.

In overleg met de Vlaamse regering werd de prin-
cipiële beslissing getroffen om een parlementaire
ombudsdienst op te richten. Het voorstel van
decreet werd ingediend op 26 juni 1997. De parle-
mentaire behandeling van het voorstel wordt afge-
rond vóór het einde van 1997.

Er werd grondig en langdurig gediscussieerd over
het al dan niet cumuleren van politieke mandaten.
Het is de bedoeling de combinatie van een Vlaams
parlementair mandaat en een uitvoerend mandaat
te beperken of zelfs te verbieden.

Ten slotte : de aanwezigheden in de vergaderingen
van het parlement (plenaire zitting en commissies)
zullen voortaan zowel politiek als financieel wor-
den gehonoreerd. De precieze voorwaarden moe-
ten nog nader worden bepaald, maar het zal niet
langer voldoende zijn om alleen aan de stemmin-
gen deel te nemen.

De verhouding tussen het Vlaams Parlement en de
Vlaamse regering 

Bij de bespreking over de verhouding tussen het
Vlaams Parlement en de Vlaamse regering was het
doel van de verschillende fracties om het even-
wicht tussen parlement en regering te herstellen.
Er werd daarom beslist dat de aanwijzing van de
parlementsvoorzitter voortaan onmiddellijk na de
verkiezingen zal plaatsvinden, los van de regerings-
onderhandelingen. De nodige voorstellen werden
ingediend en worden behandeld tijdens het parle-
mentaire jaar 1997-1998.

Het initiatief voor de regeringsvorming gaat voor-
taan uit van de parlementaire fracties. Op de nale-
ving van de klassieke parlementaire controlemid-
delen zal doeltreffender en systematischer worden
toegezien, zodat het Parlement de regering daad-
werkelijk controleert.

9 De verfijning van de democratie, o.l.v. N. DE BATSELIER en goedgekeurd door CVP-fractievoorzitter J. DE ROO,
VLD-fractievoorzitter A. DENYS, SP-fractievoorzitter G. BOSSUYT en Agalev-fractievoorzitter J. GEYSELS op 9 juli
1997. Het eindverslag kan aangevraagd worden bij het Vlaams Parlement (cf. infra, Praktische informatie.).
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De Vlaamse regering heeft, in overleg met het
Vlaams Parlement, op 24 juni 1997 beslist met
ingang van de volgende zittingsperiode de kabinet-
ten af te slanken. Het aantal beleidsmedewerkers
van de Vlaamse ministers zal met één derde wor-
den verminderd en de logistieke ondersteuning
wordt overgeheveld naar het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse regering zal
jaarlijks een verslag uitbrengen aan het Uitgebreid
Bureau over de samenstelling van de ministeriële
kabinetten. Dat zal een eerste maal plaatsvinden
bij de bespreking van de begroting 1998.

De adviesorganen van de uitvoerende macht wor-
den ook ten dienste gesteld van het Vlaams Parle-
ment. De adviesorganen moeten daarenboven
gerationaliseerd worden en er moet een duidelijk
onderscheid worden gemaakt tussen advies- en
overlegorganen.

Het Vlaams Parlement wil het forum worden voor
de beoordeling van de diverse vormen van politie-
ke verantwoordelijkheid, terwijl de strafrechtelijke
en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van minis-
ters behouden blijft. De tijdelijke uitvoeringswet
van artikel 125 G.W. van 28 februari 1997 over de
ministeriële verantwoordelijkheid werd, na overleg
met de gemeenschappen en gewesten, gepubli-
ceerd op 1 maart 1997. Het Uitgebreid Bureau ver-
klaarde, namens het Vlaams Parlement, zowel in
dit dossier als in dat van de parlementaire
onschendbaarheid, dat ministers en parlementsle-
den onder een vergelijkbare regeling moeten val-
len voor de burgerrechtelijke en strafrechtelijke
aansprakelijkheid, ongeacht of zij lid zijn van een
federaal, gemeenschaps- of gewestorgaan. Er wordt
in het Vlaams Parlement onderzocht of graduele
vormen van politieke verantwoordelijkheid en
overeenstemmende bestraffende maatregelen (bij-
voorbeeld motie van terechtwijzing of motie van
wantrouwen) kunnen worden ingevoerd. De
Vlaamse regering deelde daarover op 3 juli 1997
haar officiële standpunt mee. Volgens de Vlaamse
regering kan een minister niet partieel, tijdelijk of
conditioneel worden gesanctioneerd. Er wordt
door de diensten van het Vlaams Parlement, in
overleg met de Vlaamse regering, een geïntegreer-
de nota opgesteld die als basis zal dienen voor ver-
dere besprekingen.

De kieswetgeving 

Wat de kieswetgeving betreft, werden talrijke
onderwerpen besproken. Er werd een consensus
bereikt over de opvolgers van parlementsleden :
die zullen niet meer op een afzonderlijke lijst maar
in volgorde van het aantal stemmen op de een-
heidslijst worden verkozen. Dat voorstel zal door
de diensten van het Vlaams Parlement worden uit-
gewerkt zodat het uiterlijk op 31 december 1997
door de Vlaamse gemeenschapssenatoren in de
Senaat kan worden ingediend.

De controle of de mededelingen van regeringsle-
den of van voorzitters van parlementaire instellin-
gen als verkiezingsuitgaven moeten worden
beschouwd, berust momenteel uitsluitend bij een
federale commissie van Kamer en Senaat. Het Uit-
gebreid Bureau bereidt wettelijke en decretale ini-
tiatieven voor om de controle van het Vlaamse
voorlichtingsbeleid in het Vlaams Parlement te
kunnen uitoefenen. Er wordt daarover nog verder
overlegd met de Vlaamse regering. Het overleg zal
worden afgerond tegen 15 december 1997.

De verbetering van de kwaliteit van het decreetge-
vende werk

Het hoofddoel van de besprekingen rond het vier-
de thema was een verbetering van de juridische en
taalkundige kwaliteit van de decreetgeving. Tal van
maatregelen die dat moeten bewerkstelligen wer-
den goedgekeurd : het operationeel maken van een
legistieke cel binnen het Vlaams Parlement, een
handboek wetgevingstechnische en taalkundige
basisregels, de mogelijkheid van taalkundige en
wetgevingstechnische revisie van teksten aangeno-
men door de commissie, de voortgangsbewaking,
de controle en de evaluatie van decreten, de ver-
eenvoudiging van de administratieve procedure, enz.

De modernisering van de interne werking van het
Vlaams Parlement

In het kader van de modernisering van de interne
werking van het parlement werden een aantal
belangrijke beslissingen genomen.

Met de moderne communicatietechnologie kan de
bevolking beter geïnformeerd worden over de wer-
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king van het Vlaams Parlement. Daartoe wil het
Vlaams Parlement via Internet de geïnteresseerde
burger continu op de hoogte brengen over zijn
werking. Via Internet zal de bevolking ook toegang
krijgen tot Vlaris, het informatica-systeem van het
Vlaams Parlement. Voor een breder publiek wordt
een cd-rom en een afgeleide video uitgewerkt over
de werking van het Vlaams Parlement. Met de
VRT is er overleg om tot een nauwere samenwer-
king te komen tussen Parlement en openbare
omroep.

De informatheek zal verder worden uitgebouwd in
nauwe samenwerking met de bibliotheek van het
federale parlement. Met een aantal wetenschappe-
lijke instellingen zal een samenwerkingsovereen-
komst worden gesloten voor een betere weten-
schappelijke ondersteuning van het parlementaire
werk.

Tot slot werd met het Rekenhof een protocol afge-
sloten om een opener en efficiënter financieel
beheer van het Vlaams Parlement tot stand te
brengen.
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50. Marcel Logist
51. Herman De Loor
52. Carl Decaluwé
53. Marino Keulen
54. Freddy De Vilder
55. Erik Matthijs
56. Marijke Dillen
57. Roland Deswaene
58. Sonja Becq
59. Riet Van Cleuvenbergen
60. Etienne Van Vaerenbergh
61. Jef Van Looy
62. Leo Cannaerts
63. Eddy Schuermans
64. Patrick Lachaert
65. René Swinnen
66. Jacky Maes
67. Guy Swennen
68. Peter De Ridder
69. Hugo Marsoul
70. Christian Verougstraete
71. Mark Van der Poorten
72. Jacques Timmermans
73. John Taylor
74. Dirk Van Mechelen
75. Leo Goovaerts
76. Peter Vanvelthoven

23. Herman Suykerbuyk
24. Michel Doomst
25. Brigitte Grouwels
26. Michiel Vandenbussche
27. Jos Geysels
28. Louis Bril
29. Jaak Gabriels
30. Johan Malcorps
31. Jacques Laverge
32. Cecile Verwimp - Sillis
33. Arnold Van Aperen
34. Mandus Verlinden
35. Georges Beerden
36. Johan Weyts
37. Nelly Maes
38. Freddy Feytons
39. Frans Wymeersch
40. Pieter Huybrechts
41. Frank Creyelman
42. Jan Caubergs
43. Lydia Maximus
44. André Kenzeler
45. Johan Sauwens
46. Jozef Browaeys
47. Anny De Maght - Aelbrecht
48. Herman Candries
49. Jacques Devolder

Groepsfoto Vlaamse
Volksvertegenwoordigers

1. Johan De Roo
2. Veerle Heeren
3. Ria Van Den Heuvel
4. Trees Merckx - Van Goey
5. Vera Dua
6. Stefaan Platteau
7. Filip Dewinter
8. Paul Van Grembergen
9. André Denys
10. Ward Beysen
11. Georges Cardoen
12. Marc Olivier
13. Norbert De Batselier
14. Francis Vermeiren
15. Kathy Lindekens
16. Marleen Vanderpoorten
17. Maria Tyberghien - 

Vandenbussche
18. Patricia Ceysens
19. Mia De Schamphelaere
20. Yolande Avontroodt
21. Gracienne Van Nieuwenborgh
22. Jean-Marie Bogaert
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Een historische opname : de eerste rechtstreeks verkozen 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers, gefoto-
grafeerd ter gelegenheid van de officiële opening van het Vlaams Parlementsgebouw op zondag 17 maart 1996.
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95. Leo Delcroix
96. Marc Van Peel
97. Karel De Gucht
98. Herman De Reuse
99. Karim Van Overmeire
100. Jan Penris
101. Felix Strackx
102. Joris Van Hauthem
103. Peter Desmet
104. Willy Kuijpers
105. Bart Vandendriessche
106. Jos Stassen
107. Walter Vandenbossche
108. Ludo Sannen
109. Jef Sleeckx
110. André Van Nieuwkerke
111. Herman Lauwers
112. Tuur Van Wallendael

77. Didier Ramoudt
78. Julien Demeulenaere
79. Paul Dumez
80. Freddy Sarens
81. Gilbert Vanleenhove
82. Marc Cordeel
83. Leonard Quintelier
84. Mieke Van Hecke
85. Bruno Tobback
86. Steve Stevaert
87. Robert Voorhamme
88. Kris Van Dijck
89. Roeland Van Walleghem
90. Dominiek Lootens - Stael
91. Emiel Verrijken
92. Jos De Meyer
93. Patrick Hostekint
94. Paul Deprez

113. Chris Vandenbroeke
114. Gilbert Bossuyt
115. Sonja Van Lindt
116. Fred Dielens
117. Etienne De Groot
118. Johnny Goos
119. Wilfried Aers
120. Luk Van Nieuwenhuysen
121. Joachim Coens
122. Carlos Lisabeth
123. Hugo Van Rompaey

124. Gaston Denayer - secretaris-
generaal

Afwezig op de foto: 

Christian Van Eyken

Groepsfoto Vlaamse ministers 

1. Eddy Baldewijns
2. Wivina Demeester - De Meyer
3. Luc Van den Bossche
4. Eric Van Rompuy
5. Luc Van den Brande
6. Leo Peeters
7. Theo Kelchtermans
8. Luc Martens
9. Anne Van Asbroeck
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In dit hoofdstuk worden de politieke activiteiten
tijdens drie zittingsjaren van het Vlaams Parlement
geanalyseerd :

– de buitengewone zitting 199510, geopend op 13
juni 1995 en gesloten op 16 oktober 1995,

– de gewone zitting 1995-1996, geopend op 17
oktober 1995 en gesloten op 21 september 1996,

– de gewone zitting 1996-1997, geopend op 23 sep-
tember 1996 en gesloten op 20 september 1997.

Volgens artikel 32 van de Bijzondere Wet van 8
augustus 1980 opent het zittingsjaar van het
Vlaams Parlement op de derde dinsdag van okto-
ber. Sinds de inwerkingtreding van het bijzonder
decreet van 24 juli 1996, dat artikel 32 van de Bij-
zondere Wet wijzigt, opent het Vlaams Parlement
op de vierde maandag van september. In het regle-
ment van het Vlaams Parlement zoals goedgekeurd
op 10 juli 1996 werd bovendien ingeschreven dat
de minister-president op die dag in het Vlaams Par-
lement een verklaring aflegt over de algemeen
maatschappelijke situatie en over de krachtlijnen
van de begroting (de zogenaamde 'Septemberver-
klaring'). Sinds 1993 werd de opening van het zit-
tingsjaar steeds gevolgd door een 'Septemberver-
klaring' van de Vlaamse regering.

1. Kwantitatieve analyse van de plenaire ver-
gaderingen en de commissievergaderingen

1.1 Het aantal plenaire vergaderingen

1.1.1 Vergaderfrequentie

Tijdens de buitengewone zitting 1995 hield het
Vlaams Parlement 12 plenaire vergaderingen, tij-
dens de gewone zitting 1995-1996 66 en tijdens de
gewone zitting 1996-1997 56 vergaderingen. De
totale vergadertijd bedroeg respectievelijk 28, 269
en 203 uur.

Zoals blijkt uit Tabel 6 en Grafiek 2 is de vergader-
frequentie van de plenaire vergaderingen sinds
1992-1993 vrij stabiel gebleven.

Hoofdstuk II
De politieke activiteiten van het Vlaams Parlement

10 Een buitengewone zitting van het parlement begint na verkiezingen en wordt door de regering gesloten op de vooravond
van de gewone zitting. Een gewone zitting opent volgens de bepalingen van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, voor
het Vlaams Parlement gewijzigd door het bijzonder decreet van 24 juli 1996.

Zittingsjaar Aantal Uur
1992-1993 72 269
1993-1994 55 184
1994-1995 + BZ 1995 50 158
1995-1996 66 269
1996-1997 56 203

Tabel 6 : De vergaderfrequentie van de plenaire
vergaderingen van het Vlaams Parle-
ment, 1992-1993 / 1996-1997
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1.1.2 Vergelijking met andere assemblees11

Sinds de eerste rechtstreekse verkiezing, vergadert
het Vlaams Parlement minder in plenaire vergade-
ring dan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Grafiek 2 : De vergaderfrequentie van de plenaire vergaderingen van het Vlaams Parlement,
1992-1993 / 1996-1997
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Grafiek 3 : Plenaire vergadertijd in het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de
Franse Gemeenschapsraad en de Waalse Gewestraad (in uren)

De vergaderfrequentie van het Vlaams Parlement
is vergelijkbaar met dat van de Waalse Gewestraad
en de Franse Gemeenschapsraad samen, (Tabel 7
en Grafiek 3).

11 Bron : 1) Kamer van Volksvertegenwoordigers 1992-1993 tot en met BZ 1995 : Jaarverslag van de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers 1995-1996, p.7 e.v.

2) Overige jaren Kamer van Volksvertegenwoordigers en andere assemblees : gegevens verstrekt door de resp.
administraties.
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Grafiek 4 : De vergaderfrequentie van de commissies van het Vlaams Parlement, 1992- 1993 / 1996-1997

Zittingsjaar Vlaams
Parlement

Franse Gemr. +
Waalse Gewr.

Kamer van Volks-
vertegenwoordigers

1992-1993 269 289
1993-1994 184 184
1994-1995 + BZ 1995 158 177
1995-1996 269
1996-1997 203
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Zittingsjaar Aantal Uur
1992-1993 249 473
1993-1994 254 511
1994-1995 + BZ 1995 195 354
1995-1996 393 1003
1996-1997 483 1209
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1.2 Commissievergaderingen

1.2.1 Vergaderfrequentie

Tijdens de buitengewone zitting 1995 hield het
Vlaams Parlement 18 commissievergaderingen, tij-
dens de gewone zitting 1995-1996 393 en tijdens de
gewone zitting 1996-1997 483 vergaderingen. De
totale vergadertijd bedroeg respectievelijk 23,
1.003 en 1.209 uur.

Tabel 8 en Grafiek 4 illustreren dat de commissies,
in tegenstelling tot de plenaire vergadering, sinds
de eerste rechtstreekse verkiezing systematisch

Tabel 7 : Plenaire vergadertijd in het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de
Franse Gemeenschapsraad en de Waalse Gewestraad (in uren)

Een vergelijking tussen de toename van het aantal
plenaire en het aantal commissievergaderingen
toont aan dat de toenemende activiteit van het
Vlaams Parlement vooral op het niveau van de

commissies te vinden is : het aantal openbare ver-
gaderingen is sinds 1992-1993 ongeveer stabiel
gebleven, het aantal commissievergaderingen daar-
entegen is tussen 1992-1993 en 1996-1997 bijna ver-

meer vergaderen : tussen 1992-1993 en 1996-1997
noteert men meer dan een verdubbeling van het
aantal vergaderuren in commissie.

Tabel 8 : De vergaderfrequentie van de commis-
sies van het Vlaams Parlement, 1992-
1993 / 1996-1997
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1.2.3. Overzicht van de vergadertijd per commissie

Bij de aanvang van de bijzondere zitting 1995 richt-
te het Vlaams Parlement 13 commissies, een sub-
commissie, een advies- en overlegcomité en een
werkgroep op. Tijdens de zitting 1996-1997 werd
nog een tweede subcommissie opgericht, en daar-
naast waren tijdens de BZ 1995 en de zittingen
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1.2.2 Vergelijking met andere assemblees12

De commissies van het Vlaams Parlement vergade-
ren beduidend minder dan die van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, maar aanzienlijk meer
dan die van de Waalse Gewestraad en de Franse
Gemeenschapsraad samen, (Tabel 9 en Grafiek 5)

254
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1001

Zittingsjaar

1993-1994
1994-1995 + BZ 1995
1995-1996
1996-1997

Vlaams
Parlement

Franse Gemr. +
Waalse Gewr.

Kamer van Volks-
vertegenwoordigers

dubbeld. Uitgedrukt in aantal uren vergaderingen
bedraagt de toename zelfs meer dan 100%. De
sterke toename van de commissie-activiteiten gaat
gepaard met een uitbreiding van het werkveld van
de commissies (cf. infra).

Grafiek 5 : Totale vergadertijd van de commissies in het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegen-
woordigers, de Franse Gemeenschapsraad en de Waalse Gewestraad (in uren)

1995-1996 en 1996-1997 in totaal 2 'commissies ad
hoc' actief.
Elke commissie telt, tenzij anders bepaald door het
Uitgebreid Bureau, 15 vaste en 15 plaatsvervan-
gende leden, evenredig verdeeld volgens grootte
van de fracties : 5 leden voor de CVP, 3 voor de
VLD en de SP, 2 voor het Vlaams Blok, en 1 voor
de VU en Agalev.13

12 Zie voetnoot 11.
13 Voor het lidmaatschap van de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers in de verschillende soorten commissies op 11 juli

1997, zie Bijlage 1. De lijst met de samenstelling van de commissies wordt op aanvraag bezorgd.

Tabel 9 : Totale vergadertijd van de commissies in het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegen-
woordigers, de Franse Gemeenschapsraad en de Waalse Gewestraad (in uren)
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Tabel 10 : Aantal vergaderingen van de commissies van het Vlaams Parlement tijdens de BZ 1995, de zit-
ting 1995-1996 en de zitting 1996-1997

Commissie BZ 1995 1995-1996 1996-1997

1. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting 1 30 47
2. Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0 24 21
3. Commissie voor Cultuur en Sport 1 18 29
4. Commissie voor Financiën en Begroting 2 13 24
5. Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud 1 43 36
6. Commissie voor Mediabeleid 0 33 33
7. Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 2 41 45
8. Commissie voor Reglement en Samenwerking 1 5 0
9. Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 0 30 33
10. Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken 1 27 33
11. Commissie voor Vervolgingen 3 0 0
12. Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin 2 45 70
13. Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 3 64 70

14. Subcommissie voor Financiën en Begroting 0 7 10
15. Subcommissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid / / 3

16. Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant 0 6 11
17. Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen 1 7 6

18. Commissie ad hoc / / 1
19. Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting / / 11

Totaal 18 393 483

Legende : \ : bestaat op dat moment niet 0 : bestaat maar heeft niet vergaderd

Tabel 11 : Totale vergaderduur van de commissies van het Vlaams Parlement tijdens de BZ 1995, de zitting
1995-1996 en de zitting 1996-1997 (in uren)

Commissie BZ 1995 1995-1996 1996-1997

1. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting 1,30 80,02 100,13
2. Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0,00 50,23 54,17
3. Commissie voor Cultuur en Sport 1,10 38,40 80,30
4. Commissie voor Financiën en Begroting 2,55 29,49 49,54
5. Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud 1,50 104,04 93,42
6. Commissie voor Mediabeleid 0,00 78,52 101,30
7. Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1,35 129,01 115,52
8. Commissie voor Reglement en Samenwerking 0,55 9,11 0,00
9. Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 0,00 88,05 86,20
10. Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken 1,00 49,03 65,27
11. Commissie voor Vervolgingen 3,10 0,00 0,00
12. Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin 3,10 109,46 171,10
13. Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 4,50 196,05 211,07

14. Subcommissie voor Financiën en Begroting 0,00 15,03 16,57
15. Subcommissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid / / 3,35

16. Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant 0,00 13,47 25,35
17. Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen 0,55 11,39 9,45

18. Commissie ad hoc / / 3,00
19. Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting / / 20,00

Totaal 23,40 1003,32 1208,54

Legende : \ : bestaat op dat moment niet 0 : bestaat maar heeft niet vergaderd

De activiteiten van de commissies worden hieron-
der bondig toegelicht aan de hand van Tabellen 10
en 11 en Grafiek 6, die tevens de vergadertijd van
de verschillende commissies weergeven. Een meer

inhoudelijke analyse volgt in het vervolg van dit
verslag (cf. 2. Invulling van de opdracht van het
Vlaams Parlement).
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1.2.4 Bijzondere commissies, subcommissies, com-
missies ad hoc en werkgroepen

De meeste commissies hebben drie soorten van
opdrachten : het bespreken van ontwerpen en
voorstellen van decreet en voorstellen van resolu-
tie voor hun bevoegdheidsdomein (decreetgevende
en beleidsvoorbereidende functie), het organiseren
van interpellaties, vragen om uitleg – tot 10 juli
1996 – en mondelinge vragen – vanaf 10 juli 1996 –
met betrekking tot hun bevoegdheidsdomein (con-
trolerende functie) en het organiseren van hoorzit-
tingen, gedachtewisselingen en werkbezoeken in
het kader van hun bevoegdheidsdomein (maat-
schappelijk forum). In het vervolg van dit verslag
worden de inhoudelijke activiteiten van de ver-
schillende commissies verder toegelicht.14

Op 3 commissies is deze drieledige opdracht niet of
slechts gedeeltelijk van toepassing, namelijk de
Commissie voor Staatshervorming en Algemene
Zaken, de Commissie voor Reglement en Samen-
werking en de Commissie voor Vervolgingen.

Hun activiteiten en die van de subcommissies en
de commissies ad hoc worden hier beknopt weer-
gegeven.

De Commissie voor Staatshervorming en Algemene
Zaken, tot aan het zittingsjaar 1996-1997 Commis-
sie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en
Verzoekschriften genoemd, besteedt het grootste
deel van haar tijd aan het luik 'Staatshervorming'.
De oprichting van een Commissie voor Staatsher-
vorming is een primeur in de geschiedenis van het
Vlaams Parlement. De bedoeling is om een parle-
mentair forum te creëren ter voorbereiding van
een volgende fase van de staatshervorming en
daarover een zo groot mogelijke Vlaamse consen-
sus te bereiken. In haar hoedanigheid van Commis-
sie voor Algemene Zaken treedt de Commissie
voor Staatshervorming en Algemene Zaken op als
'gewone' commissie voor ambtenarenzaken. Zij
behandelt de ontwerpen en voorstellen van
decreet, voorstellen van resolutie, interpellaties en
mondelinge vragen, hoorzittingen en werkbezoe-
ken met betrekking tot die materie. Tot aan de
reglementswijziging van 10 juli 1996 werden ver-
zoekschriften die bij het Vlaams Parlement inge-
diend werden naar de gespecialiseerde commissie
voor de verzoekschriften gestuurd. Vanaf die
datum worden de verzoekschriften echter onmid-
dellijk naar de inhoudelijk bevoegde commissie
verzonden en werd de Commissie voor Staatsher-

14 Cf. infra, 2. Invulling van de opdracht van het Vlaams Parlement.
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Grafiek 6 : Totale vergaderduur van de commissies van het Vlaams Parlement tijdens de BZ 1995, de zit-
ting 1995-1996 en de zitting 1996-1997 (aantal uren)
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vorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften
omgevormd tot de Commissie voor Staatshervor-
ming en Algemene Zaken. Tussen 13 juni 1995 en
20 september 1997 werd 1 verzoekschrift in behan-
deling genomen.

De Commissie voor Reglement en Samenwerking
houdt zich voornamelijk bezig met de voorberei-
ding van reglementsherzieningen. Dat was tussen
13 juni 1995 en 20 september 1997 met name het
geval voor de belangrijke reglementsherziening
van 10 juli 1996. Het aspect 'Samenwerking' heeft
betrekking op vergaderingen met de gelijknamige
commissies van de andere gemeenschaps- en
gewestparlementen, maar dergelijke vergaderingen
werden tussen 13 juni 1995 en 20 september 1997
niet georganiseerd.

De subcommissie voor Financiën en Begroting
werd eveneens opgericht op 13 juni 1995. Haar
hoofdactiviteit bestaat uit de analyse van de jaar-
lijkse Boeken van het Rekenhof. De subcommissie
voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
werd opgericht bij bureaubeslissing van 20 januari
1997. Die subcommissie bestudeert het vigerende
systeem van studietoelagen, en bereidt suggesties

De Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting

tot verfijning en aanpassing van die wetgeving
voor.

De Commissie voor de Vervolgingen vergadert
wanneer er bij de voorzitter van het Vlaams Parle-
ment een verzoek tot opheffing van de parlemen-
taire onschendbaarheid van een Vlaams volksver-
tegenwoordiger wordt ingediend. Tussen 13 juni
1995 en 20 september 1997 kwam zij in juli en sep-
tember 1995 samen om zich te beraden over het
verzoek tot opheffing van de parlementaire
onschendbaarheid van Peter Vanvelthoven.

De twee Commissies ad hoc – zittingsjaar 1996-
1997 – waarvan sprake in Tabellen 10 en 11 hadden
een verschillend doel. Een eerste commissie ad hoc
werd opgericht op 13 november 1996 en boog zich
over de vraag of artikel 125 van de Grondwet –
inbeschuldigingstelling van een Vlaams minister –
al dan niet van toepassing was op minister Theo
Kelchtermans. Een tweede commissie ad hoc, de
commissie Armoede en Uitsluiting, werd bij
Bureaubeslissing van 20 januari 1997 opgericht om
in uitvoering van het nieuwe artikel 67 van het
Reglement een themadebat over de armoedebe-
strijding voor te bereiden.
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Het Advies- en Overlegcomité voor Brussel en
Vlaams-Brabant en de Werkgroep Gelijke Kansen
voor Mannen en Vrouwen werden eveneens opge-
richt bij de aanvang van de buitengewone zitting
1995. Deze vergaderingen behandelen thema's, bij-
voorbeeld hoorzittingen, over hun specifieke
bevoegdheidsdomein.

1.2.5 Aanwezigheid van de fracties in de commis-
sievergaderingen

Tabel 12 geeft een overzicht van de aanwezigheid
van de verschillende fracties in de verschillende
commissies tijdens de buitengewone zitting 1995,
het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-
1997.

Tabel 12 : Gemiddelde aanwezigheid van de frac-
ties in de commissievergaderingen (%
aanwezigen op jaarbasis ten opzichte
van het aantal fractieleden)15

Een meer gedetailleerde statistiek voor het zit-
tingsjaar 1996-1997, met een opsplitsing van de
aanwezigheid van de verschillende fracties per
commissie, werd opgenomen als Bijlage 2.

1.2.6 De Interparlementaire Commissie van de
Nederlandse Taalunie en de Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad

De Interparlementaire Commissie van de Neder-
landse Taalunie en de Raadgevende Interparle-
mentaire Beneluxraad werden niet in de voorgaan-
de overzichten opgenomen vanwege het suprana-
tionale karakter van die instellingen. Zij hebben
raadgevende bevoegdheid bij de invulling van
respectievelijk het Taalunieverdrag (Vlaanderen –

Nederland) en het Beneluxverdrag (België, Neder-
land en Luxemburg).

In de Interparlementaire Commissie van de Neder-
landse Taalunie zetelen voor Nederland 11 parle-
mentsleden uit de Eerste en de Tweede Kamer en
voor Vlaanderen 11 Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers. Tussen 13 juni 1995 en 20 september 1997 ver-
gaderde deze Commissie 6 maal in Den Haag.

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
wordt gevormd door 21 Belgische volksvertegen-
woordigers, 21 Nederlandse en 7 Luxemburgse par-
lementsleden. In de samenstelling van de Raadge-
vende Interparlementaire Beneluxraad moest de
Belgische vertegenwoordiging worden aangepast
als gevolg van de staatshervorming van 1993. Die
aanpassing vergde heel wat tijd : de Beneluxraad
vergaderde een eerste maal in zijn vernieuwde
samenstelling op 13 en 14 juni 1997 te Brussel.
Voor België zetelen thans 5 Vlaamse volksverte-
genwoordigers, 11 parlementsleden uit het federale
parlement, 2 leden uit de Franse Gemeenschaps-
raad, 2 leden uit de Waalse Gewestraad en 1 lid uit
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Een lid van
het federale parlement vertegenwoordigt tevens de
Duitstalige Gemeenschap.

2. Invulling van de opdracht van het Vlaams
Parlement

2.1 De benoeming van de Vlaamse regering,
20 juni 1995

Op 20 juni 1995 legden 9 ministers de eed af in
handen van Vlaams Parlementsvoorzitter Norbert
De Batselier16. Samen vormen zij de regering-Van
den Brande V. Op 21 juni 1995 verscheen minister-
president Luc Van den Brande met de regerings-
verklaring voor het Vlaams Parlement. Op 23 juni
1995 schonk het Vlaams Parlement de Vlaamse
regering met 63 stemmen tegen 58 zijn vertrouwen.

15 De percentages moeten als volgt geïnterpreteerd worden : in het zittingsjaar 1996-1997 waren – bij wijze van voorbeeld –
op jaarbasis gemiddeld 95% van de leden van de CVP-fractie in de verschillende commissievergaderingen – 5 vaste leden
per fractie – aanwezig. Voor Agalev was dat 115%, wat betekent dat er gemiddeld meer dan het ene vaste lid aanwezig
was. 

16 De regering-Van den Brande IV had op 13 juni 1995 haar ontslag ingediend bij Vlaams Parlementsvoorzitter Norbert De
Batselier. Tussen 13 juni 1995 en 20 juni 1995 handelde die regering de lopende zaken af. De bevoegdheden van Vlaams
minister Norbert De Batselier, op 13 juni 1995 verkozen tot voorzitter van het Vlaams Parlement, werden overgenomen
door minister Eddy Baldewijns.

Jaar CVP VLD SP VB VU Agalev
BZ 1995 86 80 97 75 70 100
1995-1996 96 73 93 80 110 120
1996-1997 95 72 87 89 127 115
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2.2 De decreetgevende en beleidsvoorbereidende
activiteit

In dit onderdeel volgt een analyse van het aantal
ingediende en goedgekeurde ontwerpen en voor-
stellen van decreet (decreetgevende functie) (2.2.1
– 2.2.4) en het aantal ingediende en goedgekeurde
voorstellen van resolutie (beleidsvoorbereidende
functie) (2.2.5 – 2.2.6).

Aard van het ontwerp BZ 1995 1995-1996 1996-1997
Ontwerp van normatief decreet 2 21 27
Ontwerp van bijzonder normatief decreet 0 0 1
Ontwerp van begrotingsdecreet 4 5 10
Ontwerp van bekrachtigingsdecreet 0 2 3
Ontwerp van  instemmingsdecreet 5 15 16

Totaal 11 43 57

Tabel 13 : Samenstelling van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot 22 september 1997

Luc Van den Brande minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, 
Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie

Luc Van den Bossche minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken

Theo Kelchtermans Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling

Wivina Demeester- Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid
De Meyer

Eddy Baldewijns Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening

Eric Van Rompuy Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en Media

Leo Peeters Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting

Luc Martens Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

Anne Van Asbroeck Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke-Kansenbeleid

17 – In normatieve decreten worden rechtsregels geformuleerd.
– Bijzondere normatieve decreten zijn normatieve decreten die het Vlaams Parlement met een tweederde meerderheid

moet goedkeuren.
– Begrotingsdecreten zijn decreten waarbij het Vlaams Parlement de middelenbegroting (de raming van de ontvangsten), de

algemene uitgavenbegroting (de raming van de uitgaven), de aanpassingen van die begrotingen en de eindregeling van de
begroting goedkeurt.

– Bekrachtigingsdecreten zijn decreten waarbij het Vlaams Parlement besluiten van de Vlaamse regering bekrachtigt.
– Instemmingsdecreten zijn decreten waarbij het Vlaams Parlement instemt met verdragen en samenwerkingsakkoorden.

2.2.1 Het aantal ingediende en goedgekeurde ont-
werpen van decreet per bevoegdheidsdomein

Tabel 14 geeft een overzicht van het aantal ontwer-
pen van decreet die door de Vlaamse regering wer-
den ingediend tijdens de BZ 1995 en de zittingsja-
ren 1995-1996 en 1996-1997. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen normatieve decreten,
bijzondere normatieve decreten, begrotingsdecre-
ten, bekrachtigingsdecreten en instemmingsdecre-
ten.17

Tabel 14 : Het aantal ingediende ontwerpen van decreet, BZ 1995 - 1996/1997
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Tabel 15: Behandeling van ontwerpen van decreet die tijdens de BZ 1995 en de zittingsjaren 1995-1996 en
1996-1997 werden ingediend (tot 20 september 1997)

Grafiek 7 : Behandeling van ontwerpen van decreet die tijdens de BZ 1995 en de zittingsjaren 1995-1996
en 1996-1997 werden ingediend (tot 20 september 1997)

18 Tijdens de BZ 1995 werden geen ontwerpen van decreet goedgekeurd.
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Nog te behandelen of in behandeling (6) = (3)-(4)-(5) 0 0 17 17

% Behandeld 100,00 100,00 70,18 84,55
% Goedgekeurd 100,00 100,00 70,18 84,55

Totaal

BZ 1995 1995-1996 1996-1997

Tabel 15 geeft de behandeling van de sedert 13 juni
1995 ingediende ontwerpen van decreet weer. Uit
deze Tabel blijkt dat bijna alle door de Vlaamse
regering ingediende ontwerpen door het Vlaams
Parlement in behandeling genomen worden – de
meeste niet in behandeling genomen ontwerpen
van het zittingsjaar 1996-1997 zijn of in behande-

ling, of werden ingediend tijdens de vakantieperio-
de – en dat zij zonder uitzondering goedgekeurd
worden (zie ook Grafiek 7). De vlugge behande-
ling van ontwerpen van decreet is het gevolg van
de voorrangsbehandeling die zij volgens het regle-
ment van het Vlaams Parlement krijgen (regl. art.
24/1b).

Tabel 16 en Grafiek 8 geven een overzicht van het
aantal goedgekeurde ontwerpen van decreet per
bevoegdheidsdomein tijdens de zittingsjaren 1995-

1996 en 1996-1997.18 Voor meer toelichting bij de
indeling in bevoegdheidsdomeinen verwijzen we
naar Bijlage 3.
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Tabel 16 : Het aantal goedgekeurde ontwerpen van decreet per bevoegdheidsdomein, 1995-1996 en 1996-
1997

Bevoegdheidsdomein 1995-1996 1996-1997
1.  Binnenlandse Aangelegenheden 2 2
2.  Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 11 15
3.  Cultuur en Sport 2 2
4.  Financiën en Begroting 9 15
5.  Leefmilieu en Natuurbehoud 1 1
6.  Mediabeleid 2 2
7.  Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 8 5
8.  Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 2 1
9.  Welzijn, Gezin en Gezondheid 1 9
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0 3
11. Constitutionele autonomie en werking Vlaams Parlement 0 0

Totaal 38 55
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Grafiek 8 : Het aantal goedgekeurde ontwerpen van decreet per bevoegdheidsdomein, 1995-1996 en 1996-1997

De decreten uit het bevoegdheidsdomein Buiten-
landse en Europese Aangelegenheden zijn, op één
uitzondering na, instemmingsdecreten, de decreten
uit het bevoegdheidsdomein Financiën en Begro-
ting, eveneens op één uitzondering na, begrotings-
decreten. De overige decreten zijn normatieve of
bekrachtigingsdecreten (cf. Tabel 14). De volledige
lijst van goedgekeurde ontwerpen van decreet
werd opgenomen als Bijlage 4.

Ten slotte geeft Tabel 17 een overzicht van het aan-
tal in het zittingsjaar 1995-1996 door de Vlaamse
regering ingediende beleidsbrieven en beleidsnota's.

De volledige lijst werd opgenomen als Bijlage 5. Tot
aan de reglementswijziging van 10 juli 1996 konden
de ministers van de Vlaamse regering te allen tijde
bij het Vlaams Parlement beleidsnota's en beleids-
brieven indienen. Een beleidsnota had een algeme-
ne draagwijdte en moest de hele bevoegdheidssfeer
van het betrokken lid van de regering bestrijken.
Een beleidsbrief had een meer concrete draagwijd-
te en belichtte een deelaspect van het beleid van
het betrokken lid van de regering. De ingediende
ontwerpen van decreet vormden de vertaling van
de goedgekeurde beleidsbrieven.
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Tabel 17 : Het aantal ingediende beleidsbrieven en
beleidsnota's in de zitting 1995-199619

19 Op vier uitzonderingen na, die tijdens het zittingsjaar 1996-1997 behandeld werden, werden de beleidsbrieven tijdens het
zittingsjaar 1995-1996 besproken. Twee beleidsbrieven waren bij de aanvang van het zittingsjaar 1997-1998 nog niet in
behandeling genomen.

20 Tijdens de BZ 1995 en de zittingsjaren 1995-1996 en 1996-1997 werden geen voorstellen van decreet onontvankelijk ver-
klaard.

Aard van het voorstel BZ 1995 1995-1996 1996-1997
Voorstellen van decreet 54 45 55
Voorstellen van
bijzonder decreet 2 7 4

Totaal 56 52 59

De reglementswijziging van 10 juli 1996 heeft het
systeem van de beleidsnota's en beleidsbrieven
grondig gewijzigd. Voortaan wordt onder het
begrip beleidsnota alleen een geïntegreerde nota
met grote strategische beleidsopties verstaan, die
de leden van de Vlaamse regering indienen bij hun
aantreden. Beleidsbrieven moeten jaarlijks inge-
diend worden, en worden samen met de uitgaven-
begroting van de betrokken minister behandeld.
De beleidsbrief bevat nu een overzicht van de uit-
voering van de begroting tijdens het lopende
begrotingsjaar, en een prognose over de beleidsin-
vulling tijdens het volgende begrotingsjaar. Hij
bevat eveneens een overzicht van de wijze waarop
de regering gevolg heeft gegeven aan het regeerak-
koord en de beleidsnota's, resoluties en moties die
door het parlement zijn aangenomen. Dit type van
beleidsbrief is dus niet meer vergelijkbaar met de
beleidsbrieven die in 1995-1996 werden ingediend,
en ze worden dan ook niet in Tabel 17 opgenomen.

2.2.2 Het aantal ingediende en goedgekeurde voor-
stellen van decreet per bevoegdheidsdomein

Tabel 18 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende voorstellen van decreet tijdens de BZ 1995

Bevoegdheidsdomein 1995-1996
1.   Binnenlandse Aangelegenheden 6
2.   Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 1
3.   Cultuur en Sport 4
4.   Financiën en Begroting 1
5.   Leefmilieu en Natuurbehoud 1
6.   Mediabeleid 2
7.   Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 2
8.   Ruimtelijke Ordening,
      Openbare Werken en Vervoer 1

9.   Welzijn, Gezin en Gezondheid 7
10. Werkgelegenheid en
      Economische Aangelegenheden 5

11. Constitutionele autonomie
      en werking Vlaams Parlement 0

Totaal 30

Tabel 19 geeft de toestand van de voorstellen van
decreet sinds de BZ 1995 ingediend op 20 septem-
ber 1997. In tegenstelling tot ontwerpen van
decreet, wordt de meerderheid van de voorstellen
van decreet niet tijdens het jaar van indiening in
behandeling genomen : op het einde van het zit-
tingsjaar 1996-1997 waren er nog 28 voorstellen
van decreet uit de BZ 1995, nog 22 uit het zittings-
jaar 1995-1996 en 43 uit het zittingsjaar 1996-1997
in behandeling of nog in behandeling te nemen.
Dat betekent resp. 72%, 54% en 77% van het
totaal te behandelen voorstellen van decreet uit die
zittingsjaren (zie ook Grafiek 9).

Voorstellen van decreet krijgen, in tegenstelling tot
ontwerpen, krachtens het reglement slechts één
maal per maand voorrang bij de regeling van de
werkzaamheden (regl. art. 24/1c).

Van de voorstellen van decreet die in de BZ 1995,
het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-
1997 ingediend en eind juni 1997 afgehandeld
waren, werden er resp. 6, 10 en 9 of resp. 54%, 53%
en 69% goedgekeurd. Het percentage gaat dus dui-
delijk in stijgende lijn (zie ook Grafiek 9). Die
trend wordt mee verklaard door het feit dat er sys-
tematisch meer voorstellen van decreet ingediend
worden die door meerdere fracties zijn onderte-
kend, en die voorstellen worden makkelijker goed-
gekeurd dan voorstellen die slechts door één frac-
tie zijn ondertekend (cf. infra).

en de zittingen 1995-1996 en 1996-1997. Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone
voorstellen van decreet en de voorstellen van bij-
zonder decreet.20

Tabel 18 : Het aantal ingediende voorstellen van
decreet, BZ 1995 – 1996 / 1997



39

Grafiek 9 : Behandeling van voorstellen van decreet die tijdens de BZ 1995 en de zittingsjaren 1995-1996
en 1996-1997 werden ingediend (tot 20 september 1997) (Aantal te behandelen = 100 %)

Voorstellen van decreet Jaar van indiening Totaal

BZ 1995 1995-1996 1996-1997

Ingediend (1) 56 52 59 167
Ingetrokken (2) 15 5 3 23
Behandeld in samenhang met een ontwerp of voorstel van decreet (3) 2 6 0 8
Te behandelen (4) = (1)-(2)-(3) 39 41 56 136
Niet goedgekeurd  (5) 5 9 4 18
Goedgekeurd (6) 6 10 9 25
Nog te behandelen of in behandeling (7) = (4)-(5)-(6) 28 22 43 93

% Behandeld 28,21 46,34 23,21 31,62
     waarvan % goedgekeurd 15,38 24,39 16,07 18,38
     waarvan % niet goedgekeurd 12,82 21,95 7,14 13,24
% Nog te behandelen of in behandeling 71,79 53,66 76,79 68,38

% goedgekeurd  op behandelde voorstellen 54,55 52,63 69,23 58,14
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Tabel 19 : Behandeling van voorstellen van decreet die tijdens de BZ 1995 en de zittingsjaren 1995-1996 en
1996-1997 werden ingediend21 (tot 20 september 1997)

21 Onder de categorie 'Behandeld in samenhang met een ontwerp of voorstel van decreet' in Tabel 19, zijn alleen die voor-
stellen van decreet begrepen waarover niet meer afzonderlijk gestemd werd.
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Grafiek 10 : Aandeel van het aantal goedgekeurde en niet goedgekeurde voorstellen van decreet in het
totale aantal afgehandelde voorstellen van decreet (Aantal afgehandelde voorstellen = 100)

Aard van het voorstel BZ 1995 1995-1996 1996-1997
Voorstel van decreet 0 8 11
Voorstel van bijzonder decreet 2 3 1

Totaal 2 11 12

Tabel 20 geeft een overzicht van het aantal goedge-
keurde voorstellen van decreet en voorstellen van
bijzonder decreet per zittingsjaar. De 6 voorstellen
van bijzonder decreet geven, op 1 uitzondering na,
uitvoering aan de constitutionele autonomie waar-
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over het Vlaams Parlement sinds de rechtstreekse
verkiezing beschikt. De volledige lijst van goedge-
keurde voorstellen van decreet werd opgenomen
als Bijlage 6.

Tabel 20 : Goedkeuring van voorstellen van decreet, BZ 1995 – 1996/1997
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Tabel 21 : Het aantal goedgekeurde voorstellen van decreet per bevoegdheidsdomein,
BZ 1995 – 1996/1997
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Legende volgens Tabel 21
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Bevoegdheidsdomein BZ 1995 1995-1996 1996-1997
1.  Binnenlandse Aangelegenheden 0 0 1
2.  Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0 0 0
3.  Cultuur en Sport 0 0 3
4.  Financiën en Begroting 0 0 3
5.  Leefmilieu en Natuurbehoud 0 4 0
6.  Mediabeleid 0 1 0
7.  Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 0 1 0
8.  Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 0 0 0
9.  Welzijn, Gezin en Gezondheid 0 1 4
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0 2 0
11. Constitutionele autonomie en werking Vlaams Parlement 2 2 1

Totaal 2 11 12

Grafiek 11 : Het aantal goedgekeurde voorstellen van decreet per bevoegdheidsdomein,
BZ 1995 – 1996/1997

Tabel 21 en Grafiek 11 geven een overzicht van het
aantal goedgekeurde voorstellen van decreet per
bevoegdheidsdomein.
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Tabel 23 en Grafiek 12 geven ten slotte een over-
zicht van het totaal aantal goedgekeurde ontwer-
pen en voorstellen van decreet per bevoegdheids-

Tabel 23 : Het aantal goedgekeurde ontwerpen en voorstellen van decreet per bevoegdheidsdomein, BZ
1995 – 1996/1997

Tabel 22 : Verhouding tussen het totale aantal goedgekeurde ontwerpen en voorstellen van decreet,
BZ 1995 – 1996/1997

Bevoegdheidsdomein Ontwerpen Voorstellen Totaal Aandeel Aandeel
ontwerpen (%) voorstellen (%)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 4 1 5 80 20

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 26 0 26 100 0

3. Cultuur en Sport 4 3 7 57 43

4. Financiën en Begroting 24 3 27 89 11

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 2 4 6 33 67

6. Mediabeleid 4 1 5 80 20

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 13 1 14 93 7

8. Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer 3 0 3 100 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 10 5 15 67 33

10. Werkgelegenheid
en Economische Aangelegenheden 3 2 5 60 40

11. Constitutionele autonomie
en werking Vlaams Parlement 0 5 5 0 100

Totaal 93 25 118 79 21

Zittingsjaar Ontwerpen Voorstellen Totaal Aandeel ont- Aandeel voor-
werpen (%) stellen (%)

BZ 1995 0 2 2 0,00 100,00
1995-1996 38 11 49 77,55 22,45
1996-1997 55 12 67 82,09 17,91

Totaal 93 25 118 78,81 21,19

domein voor de periode van 13 juni 1995 tot 20
september 1997.

2.2.3 Het totale aantal goedgekeurde decreten

Tabel 22 geeft een overzicht van de verhouding
tussen het totaal aantal goedgekeurde ontwerpen

en voorstellen van decreet per zittingsjaar. Zoals al
afgeleid kon worden uit de vorige analyses, is het
aandeel van de ontwerpen van decreet dominant.
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Grafiek 12 : Aandeel van het aantal goedgekeurde ontwerpen en voorstellen van decreet per bevoegd-
heidsdomein, BZ 1995 – 1996/1997 (in %)

Legende : (1) aantal voorstellen dat door één of meerdere leden van de fractie werd ingediend
(2) aantal voorstellen dat door meerdere fracties werd ingediend
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Legende volgens Tabel 23

Ontwerpen Voorstellen

%

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 71 0 0 1 0 2 0 11 1 0 0 21 1

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Cultuur en Sport 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 1

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 21 0 0 0 1 2 0 1 0 4 0 9 1

6. Mediabeleid 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 1

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0

11. Constitutionele autonomie en werking Vlaams Parlement 02 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2

Totaal 18 6 1 3 1 4 7 0 17 4 5 4 49 7

Tabel 24 : Het aantal ingediende voorstellen van decreet per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens de
BZ 199522

2.2.4 Het aantal ingediende en goedgekeurde voor-
stellen van decreet per fractie per bevoegd-
heidsdomein 

Het aantal ingediende voorstellen van decreet per
fractie per bevoegdheidsdomein voor de verschil-
lende zittingsjaren werd samengevat in Tabellen 24,

25 en 26. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
voorstellen die door één fractie (onder (1) in de
Tabellen) of door meerdere fracties werden inge-
diend (onder (2) in de Tabellen). Voor een gede-
tailleerde toelichting bij de verdeling in bevoegd-
heidsdomeinen wordt verwezen naar Bijlage 3.

22 Het UF is niet in de Tabellen 24, 25 en 26  opgenomen omdat het geen enkel voorstel van decreet indiende.
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Tabel 25 : Het aantal ingediende voorstellen van decreet per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens de
zitting 1995-1996

lijk dat voorstellen van decreet van de meerder-
heidspartijen of voorstellen die door meerdere
fracties ondertekend zijn, meer kans hebben om te
worden goedgekeurd.

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Cultuur en Sport 1 0 2 0 0 0 4 0 0 1 1 1 8 1

4. Financiën en Begroting 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 11 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1

6. Mediabeleid 1 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 7 1

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 01 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 31 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 6 1

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 11 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 7 1

11. Constitutionele autonomie en werking Vlaams Parlement 12 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 4 2

Totaal 10 8 10 3 9 8 7 0 2 3 4 4 42 10

Tabel 26 : Het aantal ingediende voorstellen van decreet per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens de
zitting 1996-1997

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU AgalevOnafh. Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 12 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 5 2

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Cultuur en Sport 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8 1

4. Financiën en Begroting 03 2 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1

6. Mediabeleid 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 00 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 14 3 4 3 3 1 0 1 4 0 5 0 0 9 6

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 00 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0

11. Constitutionele autonomie en werking 
Vlaams Parlement 0 4 0 4 2 4 0 0 0 4 0 4 0 0 2 4

Totaal 5 13 7 9 12 13 7 0 2 11 7 12 1 0 41 18

Tabel 27 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende en goedgekeurde voorstellen van decreet
per fractie, Tabel 28 van het aandeel van elke frac-
tie in het totale aantal ingediende en goedgekeurde
voorstellen van decreet23. Uit Tabel 27 blijkt duide-

23 De ingetrokken voorstellen van decreet werden buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 27 : Het aantal ingediende en goedgekeurde voorstellen van decreet per fractie, BZ 1995 – 1996/1997

Tabel 28 : Het aandeel van elke fractie in het totale aantal ingediende voorstellen van decreet,
BZ 1995 – 1996/1997 (in %) (afgeronde cijfers)

Fractie Ingediend Goedgekeurd % goedgekeurd
CVP 27 6 22
VLD 17 1 6
SP 20 0 0
Vlaams Blok/Onafhankelijke 17 1 6
VU 18 1 6
Agalev 13 0 0
Meerdere fracties 32 16 50

Totaal 144 25 17

Fractie Ingediend Goedgekeurd
CVP 19 24
VLD 12 4
SP 14 0
Vlaams Blok/Onafhankelijke 12 4
VU 13 4
Agalev 9 0
Meerdere fracties 22 64

Totaal 100 100

De Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting
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2.2.5 Het aantal ingediende en goedgekeurde voor-
stellen van resolutie

Tabel 29 en Grafieken 13 en 14 geven een over-
zicht van de behandeling van de voorstellen van

Tabel 29 : Behandeling van voorstellen van resolutie die tijdens de BZ 1995 en de zittingsjaren 1995-1996
en 1996-1997 zijn ingediend25 (tot 20 september 1997)

Voorstellen van resolutie Jaar van indiening Totaal

BZ 1995 1995-1996 1996-1997

Ingediend (1) 16 68 92 176
Ingetrokken (2) 3 15 2 20
Behandeld in samenhang met een ander voorstel van resolutie (3) 0 0 1 1
Te behandelen (4) = (1)-(2)-(3) 13 53 89 155
Niet goedgekeurd (5) 4 11 16 31
Goedgekeurd  (6) 3 28 27 58
Nog te behandelen of in behandeling (7) = (4)-(5)-(6) 6 14 46 66

% Behandeld 53,85 73,58 48,31 57,42
     waarvan % goedgekeurd 23,08 52,83 30,34 37,42
     waarvan % niet goedgekeurd 30,77 20,75 17,98 20,00
% Nog te behandelen of in behandeling 46,15 26,42 51,69 42,58

% goedgekeurd op behandelde voorstellen 42,86 71,79 62,79 65,17

Tabel 29 illustreert in de eerste plaats dat er jaar-
lijks systematisch meer voorstellen van resoluties
worden ingediend. Die trend houdt verband met
de uitgesproken optie van het Vlaams Parlement
om meer greep te krijgen op de Vlaamse regering.
Uit de vergelijking met Tabel 19 blijkt bovendien
dat voorstellen van resolutie vlugger in behande-
ling worden genomen dan voorstellen van decreet,

24 Een uitzondering is bijvoorbeeld de resolutie van 13 juni 1995 waardoor de Vlaamse Raad werd herdoopt tot Vlaams
Parlement.

25 Onder de categorie ‘Behandeld in samenhang met een ontwerp of voorstel van decreet’ in Tabel 29, zijn alleen die voor-
stellen van resolutie begrepen waarover niet meer afzonderlijk gestemd werd.

resolutie die tijdens de BZ 1995 en de zittingen
1995-1996 en 1996-1997 werden ingediend. Resolu-
ties zijn meestal beleidsvoorstellen voor de rege-
ring24, waaraan ze geacht wordt uitvoering te
geven.

alhoewel voor beide dezelfde voorrangsregeling
geldt (regl. art. 24/1c). Die vaststelling wordt ten
minste gedeeltelijk verklaard door het feit dat vele
voorstellen van resolutie een onmiddellijke band
hebben met de actualiteit, en dat de indieners daar-
om vaak de spoedbehandeling vragen in de plenai-
re vergadering.
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Grafiek 13 : Behandeling van voorstellen van resolutie die tijdens de BZ 1995 en de zittingsjaren 1995-1996
en 1996-1997 werden ingediend (tot 20 september 1997) (Aantal te behandelen = 100%)
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Van de voorstellen van resolutie die in de BZ 1995,
het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-
1997 ingediend en op 20 september 1997 afgehan-
deld waren, waren er resp. 3, 28 en 27 of resp. 43%,
72% en 63% aangenomen (Grafiek 14). Die per-

centages liggen iets hoger dan bij de voorstellen
van decreet (cf. Tabel 19). Zoals voorstellen van
decreet, maken voorstellen van resolutie meer kans
te worden goedgekeurd als ze door meerdere frac-
ties worden ondertekend (cf. infra).
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Grafiek 14 : Aandeel van het aantal goedgekeurde en niet goedgekeurde voorstellen van resolutie in het
totale aantal afgehandelde voorstellen van resolutie (tot 20 september 1997)

Tabel 30 en Grafiek 15 geven een overzicht van het
aantal goedgekeurde resoluties per zittingsjaar per

bevoegdheidsdomein. De volledige lijst van goed-
gekeurde resoluties werd opgenomen als Bijlage 7.

Tabel 30 : Het aantal goedgekeurde voorstellen van resolutie per bevoegdheidsdomein, BZ 1995 –
1996/1997

Bevoegdheidsdomein BZ 1995 1995-1996 1996-1997
1.  Binnenlandse Aangelegenheden 0 1 2
2.  Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0 4 5
3.  Cultuur en Sport 0 1 1
4.  Financiën en Begroting 0 2 4
5.  Leefmilieu en Natuurbehoud 0 1 3
6.  Mediabeleid 0 2 1
7.  Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 0 2 3
8.  Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 0 2 4
9.  Welzijn, Gezin en Gezondheid 0 1 2
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0 5 6
11. Constitutionele autonomie en werking Vlaams Parlement 1 1 1
12. Verhoudingen in de federale staat 0 2 1

Totaal 1 24 33
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Grafiek 15 : Het aantal goedgekeurde voorstellen van resolutie per bevoegdheidsdomein, BZ 1995 –
1996/1997.

De Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
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2.2.6. Het aantal ingediende en goedgekeurde voor-
stellen van resolutie per fractie per bevoegd-
heidsdomein

Het aantal ingediende voorstellen van resolutie per
fractie per bevoegdheidsdomein voor de verschil-
lende zittingsjaren werd samengevat in Tabellen 31,

32 en 33. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
voorstellen die door één fractie (onder (1) in de
Tabellen) of door meerdere fracties (onder (2) in
de Tabellen) werden ingediend. Voor een gedetail-
leerde toelichting bij de verdeling in bevoegdheids-
domeinen wordt verwezen naar Bijlage 3.

Tabel 31 : Het aantal ingediende voorstellen van resolutie per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens de
BZ 1995

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 00 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0

2. Buitenlandse en Europese 
Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

6. Mediabeleid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

11. Constitutionele autonomie en werking 
Vlaams Parlement 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Totaal 1 1 1 1 0 1 9 0 1 1 3 1 0 0 15 1

Legende : (1) aantal voorstellen dat door één of meerdere leden van de fractie werd ingediend
(2) aantal voorstellen dat door meerdere fracties werd ingediend
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Tabel 32 : Het aantal ingediende voorstellen van resolutie per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens de
zitting 1995-1996

Tabel 33 : Het aantal ingediende voorstellen van resolutie per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens de
zitting 1996-1997

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 00 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0

2. Buitenlandse en Europese
Aangelegenheden 23 0 3 0 1 1 1 0 4 0 1 0 0 3 4

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1

4. Financiën en Begroting 01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 00 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0

6. Mediabeleid 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 02 0 1 0 2 2 0 2 1 1 1 0 0 5 2

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 0 2 4 2 0 2 3 0 0 2 3 1 0 0 10 2

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 02 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 3 2

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 21 3 0 1 2 1 0 0 2 1 2 0 0 8 2

11. Constitutionele autonomie en werking 
Vlaams Parlement 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 02 1 1 0 2 2 0 3 2 0 0 0 0 6 3

Totaal 4 15 14 9 1 14 13 2 9 15 8 7 0 0 49 19

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 11 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1

2. Buitenlandse en Europese 
Aangelegenheden 12 0 2 0 2 1 0 1 3 1 3 1 0 5 3

3. Cultuur en Sport 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1

4. Financiën en Begroting 13 1 2 0 3 1 2 0 2 0 2 0 0 3 3

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 21 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2

6. Mediabeleid 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 02 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 4 2

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 1 2 3 1 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 8 2

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 03 5 5 0 4 2 0 0 5 2 6 0 0 9 6

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 26 3 4 1 6 2 2 2 5 5 4 0 0 15 8

11. Constitutionele autonomie en werking 
Vlaams Parlement 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 4 1

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Totaal 9 21 15 19 3 21 15 5 10 20 10 19 1 0 63 29
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Tabellen 34 en 35 geven een overzicht van het aan-
tal ingediende en goedgekeurde voorstellen van
resolutie per fractie en van het aandeel van elke
fractie in het totale aantal ingediende en goedge-
keurde voorstellen van resolutie26. Uit Tabel 34

blijkt duidelijk dat ook voorstellen van resolutie
van de meerderheidspartijen of voorstellen van
resolutie die door meerdere fracties ondertekend
zijn meer kans hebben om goedgekeurd te worden.

Fractie Ingediend Goedgekeurd % goedgekeurd
CVP 14 11 79
VLD 24 2 8
SP 4 1 25
Vlaams Blok/Onafhankelijke 34 1 3
VU 16 3 19
Agalev 14 3 21
UF 1 0
Meerdere fracties 49 37 76

Totaal 156 58 37

Tabel 34 : Het aantal ingediende en goedgekeurde voorstellen van resolutie per fractie,
BZ 1995 – 1996/1997

Tabel 35 : Het aandeel van elke fractie in het tota-
le aantal ingediende voorstellen van
resolutie, BZ 1995-1996/1997 (in %)

Fractie Ingediend Goedgekeurd
CVP 9 19
VLD 15 3
SP 3 2
Vlaams Blok/Onafhankelijke 22 2
VU 10 5
Agalev 9 5
UF 1 0
Meerdere fracties 31 64

Totaal 100 100

2.3 De controlerende activiteit 

Het Vlaams Parlement oefent zijn controlerecht uit
door het interpellatierecht en het daarmee verbon-
den recht om moties in te dienen, door het stellen
van mondelinge en schriftelijke vragen en door het
recht van onderzoek.

2.3.1 Het aantal interpellaties per fractie per
bevoegdheidsdomein

Het interpellatierecht is een van de belangrijkste
middelen waarover de volksvertegenwoordigers
beschikken om het beleid van de regering te con-
troleren. Een interpellatie kan worden omschreven
als het recht van een parlementslid om een rege-
ringslid te ondervragen over diens beleid. Interpel-
laties moeten handelen over aangelegenheden van
algemeen belang. Het Uitgebreid Bureau beslist
over de ontvankelijkheid ervan. Naar aanleiding
van een interpellatie kan een met redenen omkle-
de motie of een motie van wantrouwen worden
ingediend (cf. infra). De politieke verantwoorde-
lijkheid van de regering of van een van haar leden
kan dus in het gedrang komen bij een interpellatie,
wat bij gewone vragen niet het geval is.

Normaal gezien worden de interpellaties in com-
missie gehouden. Wanneer een volksvertegenwoor-
diger of een lid van het Uitgebreid Bureau daarom
verzoekt, kan het Uitgebreid Bureau echter beslis-
sen dat de interpellatie in plenaire vergadering
wordt gehouden.

26 De ingetrokken voorstellen van resolutie werden buiten beschouwing gelaten.
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Vóór de reglementswijziging van 10 juli 1996
bestonden er ook actuele interpellaties : interpella-
ties over aangelegenheden van actuele aard die uit-
sluitend in plenaire vergadering werden behan-
deld. Op die manier was het mogelijk een rege-
ringslid snel te interpelleren over een actueel
onderwerp. In het nieuwe reglement van het
Vlaams Parlement komen de actuele interpellaties
echter niet meer voor.

Tabellen 36, 37 en 38 geven een overzicht van het
aantal interpellaties in commissie per fractie per
bevoegdheidsdomein voor de BZ 1995, het zittings-
jaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997, Tabel-
len 39 en 40 geven dezelfde informatie voor de
interpellaties in plenaire vergadering. Voor het zit-
tingsjaar 1995-1996 worden daar ook de actuele
interpellaties, afgeschaft door de reglementsherzie-

ning van 10 juli 1996, bijgeteld.27 Tabellen 41, 42 en
43 geven een overzicht van het totale aantal inter-
pellaties.28 Bij de verdeling per bevoegdheidsdo-
mein werd er rekening mee gehouden dat een
interpellatie betrekking kan hebben op meerdere
bevoegdheidsdomeinen.

Wat de indeling in bevoegdheidsdomeinen betreft,
moet worden opgemerkt dat onder categorie 12
interpellaties werden opgenomen die betrekking
hebben op Brussel, de taalgrens- en faciliteitenge-
meenten, de verhoudingen tussen Vlaanderen en
de federale staat en tussen Vlaanderen en de overi-
ge gemeenschappen en gewesten van België. Voor
een meer gedetailleerde toelichting bij de verde-
ling in bevoegdheidsdomeinen wordt verwezen
naar Bijlage 3.

Tabel 36 : Het aantal interpellaties in commissie per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens de BZ 1995

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

6. Mediabeleid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

11. Werking Vlaamse regering 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Totaal 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 1 0 8 1

Legende (1) Aantal interpellaties dat betrekking heeft op het betrokken bevoegdheidsdomein
(2) Aantal interpellaties dat in bijkomende orde betrekking heeft op het betrokken

bevoegdheidsdomein

27 Tijdens de BZ 1995 werden er geen interpellaties in plenaire vergadering gehouden.
28 Interpellaties die ingediend werden maar nadien ingetrokken werden, werden niet in rekening gebracht.
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Tabel 37 : Het aantal interpellaties in commissie per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het zittings-
jaar 1995-1996

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 00 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5 1

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0 1 7 2

4. Financiën en Begroting 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 00 0 0 1 0 2 0 3 0 2 0 8 0

6. Mediabeleid 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 20 1 0 0 1 0 0 6 0 3 0 12 1

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 40 2 0 1 0 2 1 2 1 4 1 15 3

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 40 6 0 5 0 3 0 1 0 4 0 23 0

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 40 5 0 1 0 4 0 2 0 3 0 19 0

11. Werking Vlaamse regering 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 00 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2 4

Totaal 16 0 21 1 11 2 19 3 19 3 17 2 103 11

De Commissie voor Cultuur en Sport
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Tabel 38 : Het aantal interpellaties in commissie per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het zittings-
jaar 1996-1997

De Commissie voor Cultuur en Sport

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 90 5 0 0 0 6 0 6 0 0 0 26 0

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 30 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0

3. Cultuur en Sport 1 0 1 0 0 0 1 0 6 0 2 0 11 0

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 01 5 0 6 0 3 0 2 0 14 0 30 1

6. Mediabeleid 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 50 5 0 1 0 2 0 14 0 4 0 31 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 51 8 0 2 0 2 0 4 0 9 0 30 1

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 130 5 0 13 0 2 0 5 0 7 0 45 0

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 20 6 0 1 0 0 0 2 1 1 0 12 1

11. Werking Vlaamse regering 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 14 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 5 9

Totaal 44 6 40 0 23 0 21 2 45 4 37 0 210 12
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Tabel 39 : Het aantal interpellaties en actuele interpellaties in plenaire vergadering per fractie per
bevoegdheidsdomein tijdens het zittingsjaar 1995-199629

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 00 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 7 0

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

3. Cultuur en Sport 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 01 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1

6. Mediabeleid 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 10 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 21 5 0 0 0 3 0 3 0 5 0 18 1

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 00 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 7 0

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 20 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0

11. Werking Vlaamse regering 00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 00 2 0 0 0 5 1 3 3 0 0 10 4

Totaal 6 2 14 0 6 0 11 1 15 3 10 0 62 6

29 Tijdens de BZ1995 werden er geen interpellaties of actuele interpellaties gehouden.

Tabel 40 : Het aantal interpellaties in plenaire vergadering per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het
zittingsjaar 1996-1997

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Financiën en Begroting 00 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

6. Mediabeleid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 00 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 00 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 10 3 2 1 0 2 2 4 1 2 2 13 7

11. Werking Vlaamse regering 00 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 00 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0

Totaal 2 0 10 2 2 0 5 2 8 1 9 2 36 7
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Tabel 41 : Het totale aantal interpellaties per fractie per bevoegdheidsdomein
tijdens de BZ 1995

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

6. Mediabeleid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

11. Werking Vlaamse regering 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Totaal 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 1 0 8 1

De Commissie voor Financiën en Begroting
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Tabel 42 : Het totale aantal interpellaties per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het
zittingsjaar 1995-1996

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 00 2 0 2 0 3 1 4 0 1 0 12 1

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0

3. Cultuur en Sport 0 0 1 0 2 1 3 0 4 0 0 1 10 2

4. Financiën en Begroting 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 01 1 0 2 0 2 0 4 0 2 0 11 1

6. Mediabeleid 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 30 1 0 0 1 1 0 8 0 3 0 16 1

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 61 7 0 1 0 5 1 5 1 9 1 33 4

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 40 8 0 7 0 3 0 3 0 5 0 30 0

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 60 5 0 2 0 4 0 2 0 5 0 24 0

11. Werking Vlaamse regering 00 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 00 2 1 0 0 7 2 3 5 0 0 12 8

Totaal 22 2 35 1 17 2 30 4 34 6 27 2 165 17

Tabel 43 : Het totale aantal interpellaties per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het
zittingsjaar 1996-1997

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 90 5 0 0 0 6 0 6 0 0 0 26 0

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 40 4 0 1 0 4 0 1 0 1 0 15 0

3. Cultuur en Sport 1 0 1 0 0 0 1 0 6 0 2 0 11 0

4. Financiën en Begroting 00 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 5 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 01 5 0 6 0 3 0 2 0 15 0 31 1

6. Mediabeleid 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 50 7 0 1 0 2 0 14 0 5 0 34 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 51 9 0 2 0 2 0 5 0 10 0 33 1

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 130 5 0 13 0 2 0 5 0 7 0 45 0

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 30 9 2 2 0 2 2 6 2 3 2 25 8

11. Werking Vlaamse regering 00 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 14 1 0 0 0 2 2 4 3 1 0 9 9

Totaal 46 6 50 2 25 0 26 4 53 5 46 2 246 19

De volgende reeks Tabellen en Grafieken is geba-
seerd op de ruwe gegevens van de Tabellen 36 tot
en met 43.

Tabel 44 en Grafiek 16 geven de verhouding tussen
het aantal interpellaties in plenaire vergadering en
in commissie voor de BZ 1995 en het zittingsjaar
1995-1996 enerzijds en het zittingsjaar 1996-1997
anderzijds.30

30 De gegevens van de BZ 1995 en het zittingsjaar 1995-1996 werden samengeteld omdat het aantal interpellaties voor de
BZ 1995 uiterst beperkt is.
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Tabel 44 : Verhouding tussen het aantal interpellaties in plenaire vergadering en in commissie tijdens de
BZ 1995 en het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997

Tabel 45 en Grafiek 17 geven het aandeel van elke
fractie in het totale aantal interpellaties voor de

BZ 1995 en het zittingsjaar 1995-1996 en het zit-
tingsjaar 1996-1997.

Zittingsjaar Aantal %
Plenaire Commissies Plenaire Commissies

BZ 1995 + zittingsjaar 1995-1996 62 111 36 64
Zittingsjaar 1996-1997 36 210 15 85

Grafiek 16 : Verhouding tussen het aantal interpellaties in plenaire vergadering en in commissie tijdens de
BZ 1995 en het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %)
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Tabel 45 : Het aandeel van elke fractie in het totale aantal interpellaties tijdens de BZ 1995 en het zittings-
jaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %)

Fractie BZ1995 + 1995-1996 1996-1997
CVP 13 19
VLD 21 20
SP 10 10
Vlaams Blok 20 10
VU 20 22
Agalev 16 19

Totaal 100 100
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Grafiek 17 : Het aandeel van elke fractie in het totale aantal interpellaties tijdens de BZ 1995 en het zit-
tingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %)
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Tabel 46 en Grafiek 18 geven het aandeel van elk
bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpel-

Grafiek 18 : Het aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties tijdens de BZ 1995
en het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %)

Tabel 46 : Het aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties tijdens de BZ 1995
en het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein BZ 1995 + 1995-1996 1996-1997
1.  Binnenlandse Aangelegenheden 7 10
2.  Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 2 6
3.  Cultuur en Sport 6 4
4.  Financiën en Begroting 1 2
5.  Leefmilieu en Natuurbehoud 7 12
6.  Mediabeleid 5 3
7.  Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 9 13
8.  Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 19 13
9.  Welzijn, Gezin en Gezondheid 17 17
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 14 12
11. Werking Vlaamse regering 2 2
12. Verhoudingen in de federale staat 11 7

Totaal 100 100

laties voor de BZ 1995 en het zittingsjaar 1995-
1996 en het zittingsjaar 1996-1997.
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Tabellen 47 en 48 geven een meer gedetailleerde
versie van Tabellen 45 en 46.

Tabel 47 : Het aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties per fractie tijdens de
BZ 1995 en het zittingsjaar 1995-1996 (in %) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal

1. Binnenlandse Aangelegenheden 0 5 11 13 10 3 7
2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4 0 0 3 3 0 2
3. Cultuur en Sport 0 3 16 8 10 3 6
4. Financiën en Begroting 0 5 0 0 0 0 1
5. Leefmilieu en Natuurbehoud 4 5 11 5 10 10 7
6. Mediabeleid 8 10 5 3 0 3 5
7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 13 3 5 5 20 10 9
8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 29 18 5 15 15 33 19
9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 17 21 37 13 8 17 17
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 25 18 11 10 5 17 14
11. Werking Vlaamse regering 0 5 0 0 0 3 2
12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 0 8 0 26 20 0 11

Totaal 100 100 100 100 100 100 100

De Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud
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Tabel 48 : Het aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties per fractie tijdens
het zittingsjaar 1996-1997 (in %) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal

1. Binnenlandse Aangelegenheden 17 10 0 20 10 0 10
2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 8 8 4 13 2 2 6
3. Cultuur en Sport 2 2 0 3 10 4 4
4. Financiën en Begroting 0 2 0 3 3 2 2
5. Leefmilieu en Natuurbehoud 2 10 24 10 3 31 12
6. Mediabeleid 10 2 0 3 2 0 3
7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 10 13 4 7 24 10 13
8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 12 17 8 7 9 21 13
9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 25 10 52 7 9 15 17
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 6 21 8 13 14 10 12
11. Werking Vlaamse regering 0 4 0 0 2 2 2
12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 10 2 0 13 12 2 7

Totaal 100 100 100 100 100 100 100

De Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud
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2.3.2 Het aantal ingediende en goedgekeurde met
redenen omklede moties per fractie per
bevoegdheidsdomein

Tot afsluiting van een interpellatie kunnen de
Vlaamse volksvertegenwoordigers een zogenaam-
de met redenen omklede motie indienen. Die motie
is een aanbeveling aan de Vlaamse regering ;
indien ze wordt goedgekeurd, moet de Vlaamse
regering ze uitvoeren. Naast de met redenen
omklede motie bestaat ook de motie van wantrou-
wen. In dat soort motie verklaart de indiener dat
hij niet langer vertrouwen heeft in de Vlaamse

regering of in één van haar leden. Indien zulk een
motie wordt goedgekeurd moet de Vlaamse rege-
ring of de betrokken minister ontslag nemen, en
moet het Vlaams Parlement in een vervanging
voorzien.31

Tijdens de BZ 1995 en de zittingen 1995-1996 en
1996-1997 werden geen moties van wantrouwen
ingediend. Tabellen 49, 50 en 51 geven een over-
zicht van het aantal ingediende met redenen
omklede moties – hierna afgekort als moties – in
de drie zittingsjaren.

Tabel 49 : Het aantal ingediende moties per fractie per bevoegdheidsdomein in de BZ 1995

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Mediabeleid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

11. Werking Vlaamse regering 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 5 0

Legende : (1) Aantal moties ingediend door één lid of meerdere leden van de fractie
(2) Aantal moties dat door meerdere fracties werd ingediend

31 Daarnaast kent het Vlaams Parlement ook de motie van aanbeveling die ingediend kan worden ter afsluiting van de
bespreking van een beleidsbrief en, vanaf het zitingsjaar 1996-1997, ook ter afsluiting van een themadebat. Naar aanlei-
ding van de bespreking van de beleidsbrieven (en van één beleidsnota) werden tijdens het zittingsjaar 1995-1996 23
moties van aanbeveling ingediend, waarvan er 12 werden goedgekeurd, in het zittingsjaar 1996-1997 respectievelijk 8 en 2.
Aangezien er tot nu toe geen themadebatten werden georganiseerd, werden er ook nog geen moties van aanbeveling ter
afsluiting van een themadebat ingediend.
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Tabel 50 : Het aantal ingediende moties per fractie per bevoegdheidsdomein in de zitting 1995-1996

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 10 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 1

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 00 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2

6. Mediabeleid 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 01 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 14 4 3 0 4 5 0 0 3 5 3 15 7

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 15 0 4 0 6 1 0 0 2 2 4 4 7

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 04 4 1 0 3 3 0 1 1 1 1 9 4

11. Werking Vlaamse regering 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 06 4 2 0 5 7 0 3 4 0 2 14 6

Totaal 3 20 14 11 0 19 19 0 6 15 9 15 51 29

Tabel 51 : Het aantal ingediende moties per fractie per bevoegdheidsdomein in de zitting 1996-1997

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 13 3 1 0 3 2 0 1 0 0 0 7 3

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 01 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 2 2

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Financiën en Begroting 01 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 01 3 1 0 1 1 0 0 1 3 2 7 3

6. Mediabeleid 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 00 0 8 0 0 2 0 0 7 1 7 3 8

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 04 3 3 0 3 4 0 0 4 4 4 11 7

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 03 0 1 0 4 3 0 0 3 1 2 4 5

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 01 2 4 0 1 0 0 0 4 1 5 3 6

11. Werking Vlaamse regering 00 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 01 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1

Totaal 1 15 13 22 0 15 16 0 2 23 10 24 42 38
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Grafiek 19 : Verhouding tussen het aantal interpellaties en het aantal ingediende en goedgekeurde moties,
BZ 1995 – 1996/1997 (aantal ingediende moties = 100)

Grafiek 19 toont een dalende trend wat het aantal
ingediende moties betreft. Zowat één derde van de
ingediende moties wordt goedgekeurd.

Tabellen 53 en 54 geven een overzicht van het aan-
tal ingediende en goedgekeurde moties per fractie
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en van het aandeel van elke fractie in het totale
aantal ingediende en goedgekeurde moties. Zoals
bij de voorstellen van decreet en resolutie valt op
dat het meerpartijen-initiatief enerzijds toeneemt
en anderzijds meer kans op een positief gevolg
geeft.

Tabel 52 : Verhouding tussen het aantal interpellaties en het aantal ingediende32 en goedgekeurde moties,
BZ 1995 – 1996/1997

Jaar Interpellaties Moties % moties Goedgekeurde % goedg.
t.a.v. interp. moties moties

BZ 1995 + 1995-1996 173 80 46 27 34
1996-1997 246 73 30 25 34

Tabel 52 en Grafiek 19 illustreren de verhouding
tussen het aantal interpellaties en het aantal inge-
diende en goedgekeurde moties.

32 Exclusief de ingediende en later ingetrokken moties.
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Tabel 54 : Het aandeel van elke fractie in het totale aantal ingediende en goedgekeurde moties, BZ 1995 –
1996/1997 (in %) (afgeronde cijfers)

Tabel 53 : Het aantal ingediende en goedgekeurde moties per fractie, BZ 1995 – 1996/1997

Fractie BZ 1995 + 1995-1996 1996-1997
Ingediend Goedgekeurd % goedgek.Ingediend Goedgekeurd % goedgek.

CVP 2 2 100 1 1 100
VLD 15 1 7 11 2 18
SP 0 0 0 0 0 /
Vlaams Blok 19 0 0 14 0 0
VU 6 2 33 2 0 0
Agalev 10 3 30 8 2 25
Meerdere fracties 28 19 68 37 20 54

Totaal 80 27 34 73 25 34

BZ 1995 + 1995-1996 1996-1997
Ingediend GoedgekeurdIngediend Goedgekeurd

3 7 1 4
19 4 15 8

0 0 0 0
24 0 19 0

8 7 3 0
13 11 11 8
35 70 51 80

100 100 100 100

Fractie

CVP
VLD
SP
Vlaams Blok
VU
Agalev
Meerdere fracties

Totaal

De Commissie voor Mediabeleid
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Tabellen 55 en 56 ten slotte illustreren het aandeel
van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal
goedgekeurde moties.

2.3.3 Het aantal actuele vragen, vragen om uitleg en
mondelinge vragen per fractie per bevoegd-
heidsdomein

Actuele vragen zijn mondelinge vragen van actuele
aard die de Vlaamse volksvertegenwoordigers tij-
dens het tweewekelijkse vragenuurtje in de plenai-
re vergadering aan een lid van de regering kunnen

Tabel 55 : Het aantal goedgekeurde moties per bevoegdheidsdomein, BZ 1995 – 1996/1997

Bevoegdheidsdomein BZ 1995+1995-1996 1996-1997

1.  Binnenlandse Aangelegenheden 1 5
2.  Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0 1
3.  Cultuur en Sport 0 0
4.  Financiën en Begroting 0 1
5.  Leefmilieu en Natuurbehoud 2 1
6.  Mediabeleid 0 1
7.  Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1 1
8.  Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 6 8
9.  Welzijn, Gezin en Gezondheid 6 4
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 3 3
11. Werking Vlaamse regering 0 0
12. Verhoudingen in de federale staat 8 0

Totaal 27 25

Tabel 56 : Het aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal goedgekeurde moties, BZ 1995 –
1996/1997 (in %)

Bevoegdheidsdomein BZ 1995+1995-1996 1996-1997

1.  Binnenlandse Aangelegenheden 4 20
2.  Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0 4
3.  Cultuur en Sport 0 0
4.  Financiën en Begroting 0 4
5.  Leefmilieu en Natuurbehoud 7 4
6.  Mediabeleid 0 4
7.  Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 4 4
8.  Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 22 32
9.  Welzijn, Gezin en Gezondheid 22 16
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 11 12
11. Werking Vlaamse regering 0 0
12. Verhoudingen in de federale staat 30 0

Totaal 100 100

stellen. Ze kunnen tot 10 uur 's morgens de dag
van de vergadering zelf worden ingediend, wat het
mogelijk maakt om zeer actuele onderwerpen te
behandelen. De voorzitter van het Vlaams Parle-
ment beslist over de ontvankelijkheid. Vroeger was
er iedere week een vragenuurtje ; sinds de regle-
mentswijziging van 10 juli 1996 zijn er maar om de
twee weken actuele vragen, maar het aantal vragen
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per vragenuurtje is wel gevoelig uitgebreid. In
tegenstelling tot bij de interpellaties is bij de actu-
ele vragen het aantal per fractie beperkt : vóór de
reglementswijziging konden per fractie twee leden
een actuele vraag stellen, nu is het aantal evenredig
verdeeld volgens de politieke sterkte van de frac-
tie.

Mondelinge vragen zijn de tegenhanger in commis-
sie van de actuele vragen in de plenaire vergade-
ring, met dat verschil dat het aantal mondelinge
vragen per fractie niet beperkt is. De mondelinge
vragen in commissie werden ingevoerd bij de regle-
mentswijziging van 10 juli 1996. Daarvoor bestond
voor de commissies het systeem van vragen om uit-
leg. Een vraag om uitleg was omstandiger dan een
mondelinge vraag.

Tabellen 57, 58 en 59 geven een overzicht van het
aantal actuele vragen in plenaire vergadering per
fractie per bevoegdheidsdomein voor de BZ 1995,
het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-
1997, Tabellen 60 en 61 geven dezelfde informatie
voor de vragen om uitleg in commissie – zittings-
jaar 1995-1996 – en mondelinge vragen in commis-
sie – zittingsjaar 1996-1997.33 Tabellen 62, 63 en 64
geven het totaal van de verschillende soorten vra-
gen per fractie. Bij de opdeling per bevoegdheids-
domein werd er opnieuw rekening mee gehouden
dat een vraag betrekking kan hebben op meerdere
bevoegdheidsdomeinen.

Tabel 57 : Het aantal actuele vragen per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens de BZ 1995

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Onafh. Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

2. Buitenlandse en Europese
Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0

6. Mediabeleid 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

7. Onderwijs, Vorming en
Wetenschapsbeleid 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare  
Werken en Vervoer 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

11. Werking Vlaamse regering 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Verhoudingen in de Belgische 
federale staat 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1

Totaal 2 0 3 0 0 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 12 1

Legende : (1) Aantal vragen dat betrekking heeft op het betrokken bevoegdheidsdomein
(2) Aantal vragen dat in bijkomende orde betrekking heeft op het betrokken bevoegdheidsdomein

33 Tijdens de BZ 1995 werden er geen vragen om uitleg gesteld. 
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Tabel 58 : Het aantal actuele vragen per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het zittingsjaar 1995-1996

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Onafh. Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 40 3 1 4 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 19 1

2. Buitenlandse en Europese 
Aangelegenheden 40 2 0 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0

3. Cultuur en Sport 2 1 0 0 1 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 9 3

4. Financiën en Begroting 00 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 50 3 0 2 0 0 0 5 0 11 0 0 0 0 0 26 0

6. Mediabeleid 7 0 3 0 1 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 19 1

7. Onderwijs, Vorming en 
Wetenschapsbeleid 90 6 0 3 0 5 0 7 0 8 1 0 0 0 0 38 1

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare  
Werken en Vervoer 9 0 8 0 8 0 8 0 2 0 6 0 0 0 0 0 41 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 70 7 0 3 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 22 2

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 60 5 0 7 0 4 0 7 0 5 0 0 0 0 0 34 0

11. Werking Vlaamse regering 01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

12. Verhoudingen in de Belgische 
federale staat 3 1 3 5 1 1 11 7 5 4 0 0 0 0 0 0 23 18

Totaal 56 3 43 6 33 2 42 9 39 5 39 2 0 0 0 0 252 27

De Commissie voor Mediabeleid
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Tabel 59 : Het aantal actuele vragen per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het zittingsjaar 1996-1997

Tabel 60 : Het aantal vragen om uitleg per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het zittingsjaar 1995-199634

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Onafh. Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 71 8 0 2 0 8 1 2 0 2 0 0 0 1 0 30 2

2. Buitenlandse en Europese 
Aangelegenheden 11 0 0 1 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 8 4

3. Cultuur en Sport 1 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1

4. Financiën en Begroting 20 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8 1

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 10 1 0 7 0 3 0 3 0 13 0 1 0 1 0 30 0

6. Mediabeleid 11 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0

7. Onderwijs, Vorming en 
Wetenschapsbeleid 81 7 0 3 0 7 0 4 1 4 1 0 0 0 0 33 3

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare  
Werken en Vervoer 8 0 8 0 3 0 8 0 2 0 3 0 0 0 0 0 32 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 61 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 60 11 0 7 0 5 2 9 0 6 0 0 0 0 0 44 2

11. Werking Vlaamse regering 00 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1

12. Verhoudingen in de Belgische 
federale staat 9 4 4 0 1 2 8 6 7 2 1 0 0 1 0 1 30 16

Totaal 60 8 49 1 36 4 47 11 34 5 31 1 2 1 2 1 261 32

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Onafh. Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 30 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0

2. Buitenlandse en Europese 
Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

3. Cultuur en Sport 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 30 4 0 1 0 2 0 4 0 7 0 1 0 0 0 22 0

6. Mediabeleid 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

7. Onderwijs, Vorming en 
Wetenschapsbeleid 20 1 0 1 0 2 0 5 1 2 0 0 0 0 0 13 1

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare  
Werken en Vervoer 10 0 6 0 0 0 0 0 4 0 11 0 0 0 0 0 31 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 60 8 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 20 0

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 50 2 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 12 1

11. Werking Vlaamse regering 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12. Verhoudingen in de Belgische 
federale staat 2 0 0 3 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 5

Totaal 34 0 26 3 2 0 14 2 22 2 25 0 1 0 0 0 124 7

34 In deze tabel werd geen rekening gehouden met 2 mondelinge vragen gesteld door de CVP-fractie (bevoegdheidsdomei-
nen Ruimtelijke Ordening en Welzijn en Gezondheid)
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Tabel 61 : Het aantal mondelinge vragen per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het zittingsjaar 1996-199735

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Onafh. Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 121 0 0 2 0 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 22 4

2. Buitenlandse en Europese 
Aangelegenheden 20 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0

3. Cultuur en Sport 5 0 5 1 1 0 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 18 4

4. Financiën en Begroting 00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 70 2 0 2 0 4 0 2 0 17 0 1 0 0 0 35 0

6. Mediabeleid 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 9 0

7. Onderwijs, Vorming en 
Wetenschapsbeleid 70 1 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 16 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare  
Werken en Vervoer 9 0 6 0 0 0 6 0 6 0 21 0 2 0 0 0 50 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 50 7 0 2 0 3 0 2 0 9 0 0 0 0 0 28 0

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 60 5 0 1 0 2 0 3 0 5 0 0 0 0 0 22 0

11. Werking Vlaamse regering 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12. Verhoudingen in de Belgische 
federale staat 2 1 1 1 0 1 3 7 2 2 0 1 0 0 0 0 8 13

Totaal 59 2 31 2 8 1 34 9 23 4 61 3 3 0 0 0 219 21

Tabel 62 : Het totale aantal vragen per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens de BZ 1995

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Onafh. Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

2. Buitenlandse en Europese 
Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Cultuur en Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Financiën en Begroting 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0

6. Mediabeleid 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

7. Onderwijs, Vorming en 
Wetenschapsbeleid 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare  
Werken en Vervoer 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

11. Werking Vlaamse regering 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Verhoudingen in de Belgische 
federale staat 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1

Totaal 2 0 3 0 0 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 12 1

35 In deze tabel werd geen rekening gehouden met een vraag om uitleg van de VU-fractie in het bevoegdheidsdomein Bin-
nenlandse Aangelegenheden. De vragen om uitleg werden bij de reglementsherziening van 10 juli 1996 afgeschaft, maar
de VU-fractie mocht haar al ingediende vraag om uitleg nog stellen.



73

Tabel 63 : Het totale aantal vragen per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het zittingsjaar 1995-1996

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Onafh. Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 70 5 1 4 0 3 0 5 0 4 0 0 0 0 0 28 1

2. Buitenlandse en Europese 
Aangelegenheden 40 2 0 2 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 16 0

3. Cultuur en Sport 2 1 2 0 1 0 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0 13 3

4. Financiën en Begroting 00 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 80 7 0 3 0 2 0 9 0 18 0 1 0 0 0 48 0

6. Mediabeleid 9 0 4 0 1 0 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 23 1

7. Onderwijs, Vorming en 
Wetenschapsbeleid 110 7 0 4 0 7 0 12 1 10 1 0 0 0 0 51 2

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare  
Werken en Vervoer 19 0 14 0 8 0 8 0 6 0 17 0 0 0 0 0 72 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 130 15 0 3 1 2 0 7 0 2 1 0 0 0 0 42 2

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 110 7 0 7 0 5 1 9 0 7 0 0 0 0 0 46 1

11. Werking Vlaamse regering 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

12. Verhoudingen in de Belgische 
federale staat 5 1 3 8 1 1 14 8 7 5 0 0 0 0 0 0 30 23

Totaal 90 3 69 9 35 2 56 11 61 7 64 2 1 0 0 0 376 34

De Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
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Tabel 64 : Het totale aantal vragen per fractie per bevoegdheidsdomein tijdens het zittingsjaar 1996-1997

De volgende reeks Tabellen en Grafieken is geba-
seerd op de ruwe gegevens van de Tabellen 57 tot
en met 64.

Tabel 65 en Grafiek 20 geven de verhouding tussen
het aantal vragen in plenaire vergadering en in

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Onafh. Totaal
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1. Binnenlandse Aangelegenheden 192 8 0 4 0 11 3 5 1 4 0 0 0 1 0 52 6

2. Buitenlandse en Europese 
Aangelegenheden 31 0 0 1 0 7 1 3 2 1 0 0 0 0 0 15 4

3. Cultuur en Sport 6 0 6 1 6 1 6 0 2 1 1 2 0 0 0 0 27 5

4. Financiën en Begroting 20 3 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 11 1

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 80 3 0 9 0 7 0 5 0 30 0 2 0 1 0 65 0

6. Mediabeleid 15 0 2 0 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 26 0

7. Onderwijs, Vorming en 
Wetenschapsbeleid 151 8 0 3 0 10 0 4 1 9 1 0 0 0 0 49 3

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare  
Werken en Vervoer 17 0 14 0 3 0 14 0 8 0 24 0 2 0 0 0 82 0

9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 111 12 1 7 0 3 0 2 0 9 0 0 0 0 0 44 2

10. Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 120 16 0 8 0 7 2 12 0 11 0 0 0 0 0 66 2

11. Werking Vlaamse regering 00 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1

12. Verhoudingen in de Belgische 
federale staat 11 5 5 1 1 3 11 13 9 4 1 1 0 1 0 1 38 29

Totaal 119 10 80 3 44 5 81 20 57 9 92 4 5 1 2 1 480 53

commissie voor de BZ 1995 en het zittingsjaar
1995-1996 enerzijds en het zittingsjaar 1996-1997
anderzijds. De gegevens van de BZ 1995 en van het
zittingsjaar 1995-1996 werden samengeteld omdat
het aantal vragen voor de BZ 1995 uiterst beperkt
is.

Tabel 65 : Verhouding tussen het aantal vragen in plenaire vergadering en in commissie tijdens de BZ 1995
en het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997

264 124 68 32
261 219 54 46

Zittingsjaar Aantal %
Plenaire Commissies Plenaire Commissies

BZ 1995 + zittingsjaar 1995-1996
Zittingsjaar 1996-1997
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Grafiek 20 : Verhouding tussen het aantal vragen in plenaire vergadering en in commissie tijdens de BZ
1995 en het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

BZ 1995 + zittingsjaar 1995-1996 Zittingsjaar 1996-1997

%

Plenaire Commissies

De Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid



76

Tabel 66 en Grafiek 21 geven het aandeel van elke
fractie in het totale aantal vragen voor de BZ 1995

Fractie BZ1995 + 1995-1996 1996-1997
CVP 24 25
VLD 19 17
SP 9 9
Vlaams Blok 15 17
VU 16 12
Agalev 18 19
UF 0 1
Onafhankelijke / 0,42

Totaal 100 100

Grafiek 21 : Het aandeel van elke fractie in het totale aantal vragen tijdens de BZ 1995 en het zittingsjaar
1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %)

Tabel 66 : Het aandeel van elke fractie in het totale aantal vragen tijdens de BZ 1995 en het zittingsjaar
1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %) (afgeronde cijfers)
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Tabel 67 : Het aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal vragen tijdens de BZ 1995 en het
zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %) (afgeronde cijfers)

Grafiek 22 : Het aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal vragen tijdens de BZ 1995 en
het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997

Tabel 67 en Grafiek 22 geven het aandeel van elk
bevoegdheidsdomein in het totale aantal vragen

Bevoegdheidsdomein BZ 1995 + 1995-1996 1996-1997
1.  Binnenlandse Aangelegenheden 7 11
2.  Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4 4
3.  Cultuur en Sport 4 6
4.  Financiën en Begroting 1 2
5.  Leefmilieu en Natuurbehoud 12 12
6.  Mediabeleid 6 5
7.  Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 13 10
8.  Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 17 15
9.  Welzijn, Gezin en Gezondheid 10 9
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 11 13
11. Werking Vlaamse regering 1 1
12. Verhoudingen in de federale staat 13 13

Totaal 100 100
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Tabellen 68 en 69 geven een meer gedetailleerde
versie van Tabellen 66 en 67.

Enkele redacteurs van het Beknopt Verslag en de Handelingen

Tabel 68 : Het aandeel van elk bevoegdheidsdomein per fractie in het totale aantal vragen tijdens de BZ
1995 en het zittingsjaar 1995-1996 (in %) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Onafh. Totaal

1. Binnenlandse Aangelegenheden 8 7 11 4 8 6 0 / 7
2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4 2 5 7 3 1 0 / 4
3. Cultuur en Sport 3 2 3 6 4 4 0 / 4
4. Financiën en Begroting 0 2 3 0 1 0 0 / 1
5. Leefmilieu en Natuurbehoud 8 9 8 3 14 28 100 / 12
6. Mediabeleid 9 6 3 10 1 3 0 / 6
7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 13 9 11 10 18 17 0 / 13
8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 20 19 22 13 8 25 0 / 17
9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 14 19 11 3 10 4 0 / 10
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 12 9 19 9 13 12 0 / 11
11. Werking Vlaamse regering 2 1 0 1 0 0 0 / 1
12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 6 15 5 33 18 0 0 / 13

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 / 100
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Tabel 69 : Het aandeel van elk bevoegdheidsdomein per fractie in het totale aantal vragen per fractie tij-
dens het zittingsjaar 1996-1997 (in %) (afgeronde cijfers)

2.3.4 Het aantal schriftelijke vragen per fractie per
minister

De schriftelijke parlementaire vragen vertonen, als
instrument van beleidscontrole, een aantal specifie-
ke kenmerken. Er gelden nauwelijks procedure- of
vormvereisten en noch qua aantal, noch qua tijd-
stip van indiening gelden er beperkingen ; ze kun-
nen de meest uiteenlopende onderwerpen bestrij-
ken, van algemeen beleid tot fragmentarische of

Bevoegdheidsdomein CVP VLD SP VB VU Agalev UF Onafh. Totaal

1. Binnenlandse Aangelegenheden 16 10 8 14 9 4 0 33 11
2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 3 0 2 8 8 1 0 0 4
3. Cultuur en Sport 5 8 14 6 5 3 0 0 6
4. Financiën en Begroting 2 4 4 1 3 1 17 0 2
5. Leefmilieu en Natuurbehoud 6 4 18 7 8 31 33 33 12
6. Mediabeleid 12 2 2 4 5 1 0 0 5
7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 12 10 6 10 8 10 0 0 10
8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 13 17 6 14 12 25 33 0 15
9. Welzijn, Gezin en Gezondheid 9 16 14 3 3 9 0 0 9
10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 9 19 16 9 18 11 0 0 13
11. Werking Vlaamse regering 0 4 0 1 3 0 0 0 1
12. Verhoudingen in de Belgische federale staat 12 7 8 24 20 2 17 33 13

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100

lokale beleidsconsequenties, en het schriftelijke
verloop van de procedure maakt een gedetailleer-
de vraagstelling en een gedocumenteerd antwoord
mogelijk.

Tabellen 70, 71 en 72 geven een overzicht van het
aantal ontvankelijk verklaarde schriftelijke vragen
per fractie per minister voor de BZ 1995, het zit-
tingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997.36

Minister CVP VLD SP VB VU Agalev Overige Totaal

1. Minister-president Luc Van den Brande 6 2 1 19 1 0 0 29
2. Minister vice-president Luc Van den Bossche 12 9 3 17 3 5 0 49
3. Minister Theo Kelchtermans 15 9 3 5 6 8 0 46
4. Minister Wivina Demeester-De Meyer 7 3 1 4 1 2 0 18
5. Minister Eddy Baldewijns 19 8 7 21 2 5 0 62
6. Minister Eric Van Rompuy 3 5 1 23 6 0 0 38
7. Minister Leo Peeters 7 3 1 6 3 2 0 22
8. Minister Luc Martens 12 5 1 16 8 5 0 47
9. Minister Anne Van Asbroeck 3 0 0 7 0 0 0 10

Totaal 84 44 18 118 30 27 0 321

Tabel 70 : Het aantal schriftelijke vragen per fractie per minister tijdens de BZ 1995

36 Om praktische redenen werd er geen opsplitsing per bevoegdheidsdomeinen gemaakt.
In de BZ 1995 werd 13,4% van de ingediende schriftelijke vragen onontvankelijk verklaard, in 1995-1996 8,56% en in
1996-1997 5,34%.
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Tabel 71 : Het aantal schriftelijke vragen per fractie per minister tijdens de zitting 1995-1996

Minister CVP VLD SP VB VU Agalev Overige Totaal

1. Minister-president Luc Van den Brande 42 17 13 58 25 11 0 166
2. Minister vice-president Luc Van den Bossche 95 28 9 47 51 12 2 244
3. Minister Theo Kelchtermans 73 26 17 38 32 69 2 257
4. Minister Wivina Demeester-De Meyer 32 15 3 18 13 5 0 86
5. Minister Eddy Baldewijns 97 40 10 60 50 61 0 318
6. Minister Eric Van Rompuy 30 13 3 48 10 11 0 115
7. Minister Leo Peeters 61 14 13 27 19 6 1 141
8. Minister Luc Martens 90 26 29 57 59 11 3 275
9. Minister Anne Van Asbroeck 14 1 9 15 4 2 0 45

Totaal 534 180 106 368 263 188 8 1647

Tabel 72 : Het aantal schriftelijke vragen per fractie per minister tijdens de zitting 1996-1997

Minister CVP VLD SP VB VU Agalev Overige Totaal

1. Minister-president Luc Van den Brande 53 45 7 66 35 16 3 225
2. Minister vice-president Luc Van den Bossche 115 34 4 70 35 15 2 275
3. Minister Theo Kelchtermans 107 63 25 66 57 84 7 409
4. Minister Wivina Demeester-De Meyer 47 19 1 20 16 5 4 112
5. Minister Eddy Baldewijns 166 82 6 85 75 72 10 496
6. Minister Eric Van Rompuy 44 26 2 65 18 10 5 170
7. Minister Leo Peeters 93 28 7 40 23 7 5 203
8. Minister Luc Martens 112 33 10 53 47 19 3 277
9. Minister Anne Van Asbroeck 17 8 0 17 0 3 3 48

Totaal 754 338 62 482 306 231 42 2215

Tabel 73 en Grafiek 23 geven het aandeel van elke
fractie in het totale aantal vragen tijdens de BZ

Fractie BZ 1995 1995-1996 1996-1997
CVP 26 32 34
VLD 14 11 15
SP 6 6 3
Vlaams Blok 37 22 22
VU 9 16 14
Agalev 8 11 10

UF + onafh. / / 2
UF 0 0,49 /

Totaal 100 100 100

Tabel 73 : Het aandeel van elke fractie in het totale aantal schriftelijke vragen tijdens de BZ 1995, het zit-
tingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %) (afgeronde cijfers)

1995, het zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar
1996-1997.
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Grafiek 23 : Het aandeel van elke fractie in het totale aantal schriftelijke vragen tijdens de BZ 1995, het zit-
tingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %)
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Grafiek 24 : Het aandeel van elke minister in het totale aantal schriftelijke vragen tijdens de BZ 1995, het
zittingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %)

Tabellen 75, 76 en 77 ten slotte geven een meer
gedetailleerde versie van Tabellen 73 en 74.

Tabel 74 en Grafiek 24 geven het aandeel van elke
minister in het totale aantal schriftelijke vragen tij-
dens de drie zittingsjaren.

Tabel 74 : Het aandeel van elke minister in het totale aantal schriftelijke vragen tijdens de BZ 1995, het zit-
tingsjaar 1995-1996 en het zittingsjaar 1996-1997 (in %) (afgeronde cijfers)

Minister BZ 1995 1995-1996 1996-1997
1. Minister-president Luc Van den Brande 9 10 10
2. Minister vice-president Luc Van den Bossche 15 15 12
3. Minister Theo Kelchtermans 14 16 18
4. Minister Wivina Demeester-De Meyer 6 5 5
5. Minister Eddy Baldewijns 19 19 22
6. Minister Eric Van Rompuy 12 7 8
7. Minister Leo Peeters 7 9 9
8. Minister Luc Martens 15 17 13
9. Minister Anne Van Asbroeck 3 3 2

Totaal 100 100 100
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Tabel 75 : Het aandeel van elke minister in het totale aantal schriftelijke vragen per fractie tijdens de
BZ 1995 (in %) (afgeronde cijfers)

Minister CVP VLD SP VB VU Agalev Overige Totaal

1. Minister-president Luc Van den Brande 7 5 6 16 3 0 0 9
2. Minister vice-president Luc Van den Bossche 14 20 17 14 10 19 0 15
3. Minister Theo Kelchtermans 18 20 17 4 20 30 0 14
4. Minister Wivina Demeester-De Meyer 8 7 6 3 3 7 0 6
5. Minister Eddy Baldewijns 23 18 39 18 7 19 0 19
6. Minister Eric Van Rompuy 4 11 6 19 20 0 0 12
7. Minister Leo Peeters 8 7 6 5 10 7 0 7
8. Minister Luc Martens 14 11 6 14 27 19 0 15
9. Minister Anne Van Asbroeck 4 0 0 6 0 0 0 3

Totaal 100 100 100 100 100 100 0 100

Tabel 76 : Het aandeel van elke minister in het totale aantal schriftelijke vragen per fractie tijdens de
zitting 1995-1996 (in %) (afgeronde cijfers)

Minister CVP VLD SP VB VU Agalev Overige Totaal

1. Minister-president Luc Van den Brande 8 9 12 16 10 6 0 10
2. Minister vice-president Luc Van den Bossche 18 16 8 13 19 6 25 15
3. Minister Theo Kelchtermans 14 14 16 10 12 37 25 16
4. Minister Wivina Demeester-De Meyer 6 8 3 5 5 3 0 5
5. Minister Eddy Baldewijns 18 22 9 16 19 32 0 19
6. Minister Eric Van Rompuy 6 7 3 13 4 6 0 7
7. Minister Leo Peeters 11 8 12 7 7 3 13 9
8. Minister Luc Martens 17 14 27 15 22 6 38 17
9. Minister Anne Van Asbroeck 3 0.5 8 4 2 1 0 3

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabel 77 : Het aandeel van elke minister in het totale aantal schriftelijke vragen per fractie tijdens de
zitting 1996-1997 (in %) (afgeronde cijfers)

Minister CVP VLD SP VB VU Agalev Overige Totaal

1. Minister-president Luc Van den Brande 7 13 11 14 11 7 7 10
2. Minister vice-president Luc Van den Bossche 15 10 6 15 11 6 5 12
3. Minister Theo Kelchtermans 14 19 40 14 19 36 17 18
4. Minister Wivina Demeester-De Meyer 6 6 2 4 5 2 10 5
5. Minister Eddy Baldewijns 22 24 10 18 25 31 24 22
6. Minister Eric Van Rompuy 6 8 3 13 6 4 12 8
7. Minister Leo Peeters 12 8 11 8 8 3 12 9
8. Minister Luc Martens 15 10 16 11 15 8 7 13
9. Minister Anne Van Asbroeck 2 2 0 4 0 1 7 2

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100
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2.3.5 Het recht van onderzoek

Het Vlaams Parlement heeft, zoals het federale
parlement, het recht van onderzoek. Het kan met
andere woorden een parlementaire onderzoeks-
commissie met gerechtelijke bevoegdheden rond
een bepaald thema oprichten.

Tijdens de BZ 1995 en de zittingsjaren 1995-1996
en 1996-1997 werden in totaal vijf moties tot instel-
ling van een onderzoekscommissie ingediend, maar
die moties werden niet goedgekeurd.37

37 – Motie van de heren Filip Dewinter en Herman De Reuse tot uitoefening van het recht van onderzoek over de offerte,
de gunning en de verdere uitvoering van het milieuboxen-contract.

– Motie van de heer Filip Dewinter tot uitoefening van het recht van onderzoek over de offerte, de gunning en de verde-
re uitvoering van het milieuboxen-contract.

– Motie van de heren Frans Wymeersch en Filip Dewinter tot uitoefening van het recht van onderzoek over de afhande-
ling van de faillissementen Boelwerf Vlaanderen, de besteding van overheidsgelden in deze bedrijven en de toeken-
ning en besteding van de scheepskredieten

– Motie van de heren Karel De Gucht, Patrick Lachaert, Jean-Marie Bogaert en Jos Stassen tot uitoefening van het
recht van onderzoek inzake mogelijk onoordeelkundig gebruik en beheer van overheidsgelden inzake zeescheepsbouw
en scheepskredieten sinds 1 januari 1989. 

– Een vijfde motie in verband met de besteding van overheidsgelden in de scheepsbouw werd ingetrokken.

De Subcommissie voor Financiën en Begroting
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2.4. Een decreetgevende en controlerende activiteit :
de begrotingswerkzaamheden

De jaarlijkse bespreking en goedkeuring van
begrotingsdecreten is een belangrijk moment voor
het Vlaams Parlement. Met de goedkeuring van de
inkomsten- en uitgavenbegroting die door de
Vlaamse regering wordt opgesteld, machtigt het
Vlaams Parlement de Vlaamse regering om de
voorgestelde uitgaven te doen en de vereiste finan-
cieringsmiddelen te innen. Zonder begroting kan
de Vlaamse regering geen beleid voeren. De begro-
tingsbesprekingen zijn tegelijk een belangrijk in-
strument van parlementaire controle : indien het
Vlaams Parlement de begroting die de regering
voorstelt niet goedkeurt, wordt dat als een belang-
rijk signaal van wantrouwen ten aanzien van de
Vlaamse regering beschouwd.

De begroting die de Vlaamse regering opstelt voor
het kalenderjaar X wordt uiterlijk eind oktober
van het jaar X-1 bij het Vlaams Parlement inge-
diend in de vorm van 2 ontwerpen van decreet :
een ontwerp van decreet houdende de middelen-
begroting van de Vlaamse Gemeenschap en een
ontwerp van decreet houdende de algemene uitga-

venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Elke
commissie van het Vlaams Parlement bespreekt
het gedeelte van de algemene uitgavenbegroting
dat betrekking heeft op haar bevoegdheid. Elke
commissie houdt een indicatieve stemming over
haar gedeelte van de uitgavenbegroting en deelt
haar verslag mee aan de Commissie voor Financiën
en Begroting. De algemene bespreking en de eind-
stemming van de algemene uitgavenbegroting en
van de inkomstenbegroting gebeuren, wat het
niveau van de commissies betreft, in de Commissie
voor Financiën en Begroting. De eindstemming in
plenaire vergadering gebeurt voor eind december
van het jaar X-1.

Samen met de uitgavenbegroting dient de regering
een ontwerp van programmadecreet in bij het
Vlaams Parlement. Dergelijk programmadecreet,
officieel 'decreet houdende bepalingen tot begelei-
ding van de begroting' genoemd, is een verzame-
ling van nieuwe decretale bepalingen of wijzigin-
gen aan bestaande decretale bepalingen die nodig
zijn om de nieuwe begroting te kunnen uitvoeren.
Doordat de resolutie van de heren John Taylor en
Carlos Lisabeth 'betreffende de functie van een
decreet houdende bepalingen tot begeleiding van

De Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
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de begroting' goedgekeurd werd, mogen er geen
decreetgevende maatregelen die geen rechtstreek-
se band hebben met de begroting.

Vanaf het zittingsjaar 1996-1997 dienen de minis-
ters van de Vlaamse regering samen met de begro-
ting ook een beleidsbrief voor hun specifieke
bevoegdheidsdomeinen in. Die beleidsbrieven wor-
den in de verschillende commissies in samenhang
met de begroting besproken (cf. supra).

Voor de begrotingsaanpassingen die in de loop van
een jaar nodig zijn voor de begroting van dat jaar,
geldt dezelfde procedure, met die beperking dat er
geen beleidsbrieven ingediend worden. In elk geval

moet de Vlaamse regering op grond van de wetten
op de rijkscomptabiliteit een begrotingscontrole
uitvoeren, waarna de middelen- en uitgavenbegro-
ting van de Vlaamse Gemeenschap eventueel kun-
nen worden aangepast. In dat geval worden de ont-
werpen van decreet tot aanpassing ingediend bij
het Vlaams Parlement en uiterlijk op 30 april rond-
gedeeld aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers.
Voor 30 juni moeten die ontwerpen door het
Vlaams Parlement worden goedgekeurd.

De begrotingswerkzaamheden van het Vlaams Par-
lement tijdens de BZ 1995 en de zittingsjaren 1995-
1996 en 1996-1997 worden samengevat in Tabel 78.

De Commissie voor Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken
en Vervoer
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De evolutie van de inkomsten en uitgaven van de
Vlaamse Gemeenschap sinds 1991 wordt samenge-
vat in Tabel 79 en Grafiek 25. Tabel 79 illustreert

Type begrotingsdecreet BZ 1995 1995-1996 1996-1997

Middelenbegroting / 1 1
Uitgavenbegroting / 1 1

Aanpassingen middelenbegroting / 2 1
Aanpassingen uitgavenbegroting / 2 2

Programmadecreten / 3 2

Totaal / 9 7

Tabel 79 : Inkomsten, uitgaven en begrotingssaldo van de Vlaamse Gemeenschap, 1991-1997 (in miljard
BF, nominale termen)

Jaar Inkomsten Uitgaven Saldo
1991 377,30 396,70 -19,40
1992 401,10 433,00 -31,90
1993 437,60 459,40 -21,80
1994 461,20 497,60 -36,40
1995 492,70 509,80 -17,10
1996 509,10 529,30 -20,20
1997 547,80 559,60 -11,80

Grafiek 25 : Inkomsten, uitgaven en begrotingssaldo van de Vlaamse Gemeenschap, 1991-1997 (in miljard
BF, nominale termen)
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Tabel 78 : Aantal goedgekeurde begrotingsdecreten, BZ 1995, 1995-1996 en 1996-1997

tevens dat het tekort op de Vlaamse begroting een
dalende trend vertoont. Het Vlaamse regeerak-
koord voorziet een nultekort in 1998.
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Grafiek 26 : Uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap per bevoegdheidsdomein in 1997 (in % van de totale
uitgaven)

Onderwijs

Welzijn en Gezondheid

Cultuur en media

Werkgelegenheid

Lokale besturen

Leefmilieu

Huisvesting

Openbare Werken en Vervoer

Werking van de overheid

Financieel beheer

De financiële middelen waarover de Vlaamse
Gemeenschap beschikt – de middelenbegroting –
bestaan voor bijna 90% uit middelen die de federa-
le overheid ingevolge de financieringswet van 6
januari 1989 doorstort aan de Vlaamse Gemeen-
schap. De Vlaamse deelstaat beschikt tot dusver
maar in beperkte mate over eigen inkomsten.

Tabel 80 en Grafiek 26 ten slotte geven een over-
zicht van de verdeling van de uitgaven over de ver-
schillende bevoegdheidsdomeinen in 1997.

Tabel 80 : Uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap per bevoegdheidsdomein in 199738

Bevoegdheidsdomein Uitgave % van totaal
Onderwijs 252 45
Welzijn en Gezondheid 57 10
Cultuur en media 22 4
Werkgelegenheid 44 8
Lokale besturen 57 10
Leefmilieu 9 2
Huisvesting 11 2
Openbare Werken en Vervoer 42 7,5
Werking van de overheid 28 5
Financieel beheer 38 6,5

Totaal 560 100

38 De uitgavenstructuur in 1995 en 1996 wijkt niet substantieel af van die van 1997.
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Tabel 81 : Aantal hoorzittingen40 en werkbezoeken georganiseerd door de commissies tijdens de zittingsja-
ren 1995-1996 en 1996-199741

Volledigheidshalve moet hier ook worden vermeld
dat het Vlaams Parlement tijdens het zittingsjaar
1996-1997 de eindregeling van de begrotingen van
1986, 1987, 1988, 1989, 1990 en 1991 goedkeurde. In
elk zittingsjaar werden ook een aantal moties
goedgekeurd die de Vlaamse regering in staat stel-
de kleinere aanpassingen van de begroting uit te
voeren. Tijdens de BZ 1995 werd 1 dergelijke
motie goedgekeurd, tijdens de zitting 1995-1996 2
en tijdens de zitting 1996-1997 eveneens 2. Ten slot-
te werden tijdens het zittingsjaar 1995-1996 twee
‘voorafbeeldingen’ door het Rekenhof van de uit-
slagen van de uitvoering van de begroting goedge-
keurd, namelijk voor de begrotingsjaren 1994 en
1995.39

2.5. Het Vlaams Parlement als maatschappelijk
forum

Sinds de eerste rechtstreekse verkiezing, en in het
verlengde van het project over de verfijning van de

democratie, wil het Vlaams Parlement bewust meer
wegen op de politieke besluitvorming in Vlaande-
ren. Het wil meer in het bijzonder dichter betrok-
ken worden bij de beleidsvoorbereiding, en het wil
zich meer profileren als forum voor wat leeft en
beweegt in Vlaanderen. Die nieuwe functie tracht
het Vlaams Parlement onder meer te realiseren
door de organisatie van hoorzittingen/gedachtewis-
selingen en door werkbezoeken op het veld. Deze
twee activiteiten worden uitsluitend door de com-
missies van het Vlaams Parlement georganiseerd.

Tabel 81 en Grafieken 27 en 28 geven een over-
zicht van het aantal hoorzittingen/gedachtewisse-
lingen en werkbezoeken die de verschillende com-
missies tijdens de BZ 1995 en de zittingsjaren 1995-
1996 en 1996-1997 organiseerden. De lijst van de
hoorzittingen en werkbezoeken per commissie
werd opgenomen als Bijlage 8 en Bijlage 9.

Commissie Hoorzittingen Werkbezoeken

1995-1996 1996-1997 1995-1996 1996-1997

1. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting 7 5 3 1
2. Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4 5 0 0
3. Commissie voor Cultuur en Sport 4 6 0 3
4. Commissie voor Financiën en Begroting 0 3 0 0
5. Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud 6 4 2 3
6. Commissie voor Mediabeleid 4 5 0 5
7. Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 6 2 5 3
8. Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 4 8 5 1
9. Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken 8 5 0 0
10. Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin 6 8 3 1
11. Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 5 9 9 9

12. Verenigde commissie voor Werkgelegenheid en Media 1 -
13. Verenigde commissie voor Onderwijs en Welzijn - 1

14. Subcommissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid - 2 0 0
15. Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant 1 4 0 0
16. Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen 3 1 0 0
17. Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting 0 6 0 0

Totaal 59 74 27 26

39 In afwachting dat de minister van Financiën de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap opmaakt van een
begrotingsjaar, moet het Rekenhof  in de maand mei volgend op het begrotingsjaar aan het Vlaams Parlement een voor-
afbeelding of prognose van de uitslagen van de uitvoering van de begroting overmaken.

40 Lees : het aantal thema's waarover (een) hoorzitting(en) werd(en) georganiseerd. Over één thema - bijvoorbeeld de her-
vorming van de BRTN - kunnen meerdere hoorzittingen georganiseerd worden.

41 Tijdens de BZ 1995 werden geen hoorzittingen of werkbezoeken georganiseerd.
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De Commissie voor Staatsherziening en Algemene Zaken

Grafiek 27 : Het aantal hoorzittingen per commissie, 1995-1996 en 1996-1997
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Grafiek 28 : Het aantal werkbezoeken per commissie, 1995-1996 en 1996-1997
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42 Respectievelijk :
- Motie van de heren Johan De Roo, André Denys, Jacques Timmermans, Filip Dewinter en Paul Van Grembergen en

mevrouw Vera Dua c.s. betreffende een beroep bij het Arbitragehof tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van
22 december 1994 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995
(BZ 1995) 

- Motie van de heren Johan De Roo, André Denys, Gilbert Bossuyt, Filip Dewinter en Paul Van Grembergen c.s.
betreffende een beroep bij het Arbitragehof tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van 20 december 1995 hou-
dende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996 (1995-1996) 

- Motie van de heren Johan De Roo, André Denys, Gilbert Bossuyt, Filip Dewinter, Paul Van Grembergen en Jos Gey-
sels c.s. betreffende een beroep bij het Arbitragehof tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van 25 juli 1996 hou-
dende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 (1996-1997)

- Motie van de heren Johan De Roo, André Denys, Gilbert Bossuyt, Filip Dewinter, Paul Van Grembergen en Jos Gey-
sels c.s. betreffende een beroep bij het Arbitragehof tot gedeeltelijke vernietiging en schorsing van het decreet van 20
december 1996 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 1996 en houdende aanpassing van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de
Franse Gemeenchap voor het begrotingsjaar 1997 (1996-1997).

2.6. Procedures met betrekking tot de verhouding
tot de federale staat en de overige gemeen-
schappen en gewesten van België

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger kan het
parlement verzoeken een beroep in te stellen bij
het Arbitragehof om een wet, een decreet of een
regel zoals bedoeld in artikel 134 van de Grondwet
te vernietigen, wanneer hij van oordeel is dat een
van de volgende principes geschonden is.

- de principes van de bevoegdheidsverdeling

De verschillende bestuursbevoegdheden van de
federale staat, de gemeenschappen en de gewesten
in België zijn vastgelegd op basis van grondwette-
lijke regels. Wanneer een wet, een decreet of een
regel die grondwettelijke regels schendt, kan een
beroep worden ingesteld bij het Arbitragehof om
die wet, dat decreet of die regel te vernietigen.

- drie fundamentele grondwettelijke principes van
gelijkheid en vrijheid

Het gaat om de volgende principes: de gelijk-
heid van de Belgen voor de wet (artikel 10 van de
Grondwet), het niet-discriminatiebeginsel (artikel
11 van de Grondwet) en de vrijheid van onderwijs
(artikel 24 van de Grondwet) 

Om dat beroep bij het Arbitragehof in te stellen
moet de volksvertegenwoordiger een motie indie-
nen bij de voorzitter van het Vlaams Parlement, die
door ten minste twee derde van de volksvertegen-
woordigers is ondertekend of zal worden aangeno-
men.

Tijdens de BZ 1995 en het zittingsjaar 1995-1996
werd telkens één motie tot beroep bij het Arbitra-
gehof ingediend, tijdens het zittingsjaar 1996-1997
twee. Die moties waren telkens bedoeld om het
gedeelte van de uitgavenbegroting van de Franse
Gemeenschap te vernietigen, dat voorzag in kre-
dieten voor steun aan Franstalige verenigingen van
de gemeenten van het Vlaamse Gewest die een
speciaal taalstatuut hebben.42

Iedere Vlaamse volksvertegenwoordiger heeft het
recht bij de voorzitter van het Vlaams Parlement
een motie wegens een belangenconflict in te dienen.
Daarin wordt verklaard dat het Vlaams Parlement
ernstig in zijn belangen wordt benadeeld door een
ontwerp of voorstel van wet, decreet of ordonnan-
tie of door een amendement daarop dat aanhangig
wordt gemaakt bij een andere parlementaire ver-
gadering van het federale België. Het Vlaams Par-
lement vraagt bijgevolg  dat de procedure in de
betrokken instelling wordt geschorst om overleg te
kunnen plegen. Als een dergelijke motie wordt
aangenomen met ten minste drie vierde van de
stemmen wordt de procedure in de betrokken
instelling gedurende zestig dagen geschorst.

Tijdens het zittingsjaar 1995-1996 werden in totaal
9 moties ingediend, waarvan er 2 werden aangeno-
men ; tijdens het zittingsjaar 1996-1997 werden er 6
ingediend, waarvan er 2 werden aangenomen.43 Tij-
dens het zittingsjaar 1996-1997 werd één motie,
ondertekend door de Vlaams Blok-fractie, onont-
vankelijk verklaard omdat ze in strijd was met de
Grondwet.



93

2.7. Bijzondere bevoegdheden van het Vlaams
Parlement

Het Vlaams Parlement heeft krachtens bepaalde
wettelijke en decretale bepalingen de bevoegdheid
om benoemingen of voordrachten tot benoeming
te doen voor een aantal functies binnen de uitvoe-
rende macht. Die benoemingen en voordrachten
gebeuren allemaal op grond van de evenredige ver-
tegenwoordiging van de fracties in het Vlaams Par-
lement.

Tijdens de BZ 1995 en het zittingsjaar 1995-1996
gebeurden benoemingen in volgende instellingen :

- Vaste Commissie voor Taaltoezicht (BZ 1995)
- Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
- Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs
- Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

- Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
- Raad van Beheer BRTN
- Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie
- Universiteit Gent
- Universitair Centrum Antwerpen

Tijdens het zittingsjaar 1996-1997 gebeurden
benoemingen in volgende instellingen :

- Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs
- Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
- Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie
- Raad van bestuur van de Universiteit Gent

- Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

- Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs

De lijst van de benoemingen en voordrachten werd
opgenomen als Bijlage 10.

43 De aangenomen moties hadden betrekking op volgende onderwerpen.
- Motie van mevrouw Yolande Avontroodt en de heer André Denys betreffende een belangenconflict van 26 maart 1996 :

artikel 153 van het wetsontwerp houdende sociale bepalingen ;
- Motie van de heren Jef Sleeckx, Herman Suykerbuyk, Jacques Laverge, Luk Van Nieuwenhuysen en mevrouw Nelly

Maes van 1 juli 1996 : wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor
Buitenlandse Handel ;

- Motie van de heren Johan De Roo, André Denys, Robert Voorhamme, Filip Dewinter en Paul van Grembergen en
mevrouw Vera Dua van 17 december 1996 : ontwerp van decreet van de Franse Gemeenschapsregering houdende de
tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 1996 en de aanpassing van het decreet van 25 juli 1996 hou-
dende de algemene uitgavenbegroting voor 1997 ;

- Motie van de heer Etienne Van Vaerenbergh van 19 maart 1997 : wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van
sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6 §1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevol-
kingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister
van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen.
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2. Externe Relaties 

In de tweede helft van 1995 stelde de stafdienst
Externe Relaties een ‘Strategisch plan voor de
externe relaties van het Vlaams Parlement’ op, dat
uitvoerig door de Directieraad en de politieke frac-
ties werd besproken en op 24 januari 1996 door het
Uitgebreid Bureau werd goedgekeurd. Dit plan
werd de richtlijn voor de initiatieven die hierna
worden toegelicht.

2.1 Een eenmalig evenement : de plechtige ope-
ning van het Vlaams Parlementsgebouw

Een eenmalige bijzondere opdracht was de organi-
satie van het openingsweekend van het Vlaams
Parlementsgebouw op 16 en 17 maart 1996 en de
daarmee gepaard gaande mediacampagne. Tot nu
toe is dat nog altijd het evenement met het groot-
ste aantal bezoekers.

Het Bureau besliste om de opening te laten uit-
groeien tot een voor het parlement zinvolle
gebeurtenis en terzelfdertijd tot een mediagebeur-
tenis gericht op het grote publiek. Een betere gele-
genheid om het Vlaams Parlement te promoten
zou zich niet vlug meer voordoen.

Bij de BRTN werden drie TV-spots van 30 secon-
den besteld. In de drie weken voor het openings-
weekend werden die spots voortdurend uitgezon-
den op BRTN, VTM en op alle regionale zenders.
Op de BRTN-radio werden in dezelfde weken
radiospots uitgezonden. In alle Vlaamse kranten
werd tweemaal een advertentie gepubliceerd.

Die publiciteit wees het grote publiek op het
belang van de gebeurtenis voor de Vlaamse deel-
staat en was een aansporing om de werking van het
Vlaams Parlement op de voet te volgen. De men-
sen konden toegangskaarten aanvragen voor de
opendeurdag. De belangstelling was zo overweldi-
gend dat de kaarten in enkele uren de deur uit
waren.

In het nieuwe gebouw kon het Vlaams Parlement
voor het eerst de media de nodige accomodatie
bieden. Om het belang daarvan te onderstrepen en

1. De afstand met de Vlaamse samenleving
verminderen

Uit een onderzoek van de professoren Jaak Billiet
en Mark Swyngedouw in 1995 blijkt dat de Vlamin-
gen bedroevend weinig afweten van hun overheid.
Nauwelijks 13% van de ondervraagden weten min
of meer wat het Vlaams Parlement (in 1995 nog de
Vlaamse Raad) is. De jonge Vlaamse instellingen
zijn niet voldoende bekend. De meer dan 4 miljoen
Vlaamse kiezers moeten weten wat de rol is van de
assemblee die zij rechtstreeks verkiezen. Dat is een
democratische vereiste. Vandaar dat het Vlaams
Parlement bijzondere inspanningen levert om de
afstand met de Vlaamse samenleving te verminde-
ren op alle niveaus.

Halverwege 1995 beslist het Bureau om een aparte
stafdienst Externe Relaties op te richten. De dienst
krijgt een aantal opdrachten die eerder over ver-
schillende directies verspreid waren, samen met
enkele nieuwe opdrachten. De kernopdracht van
Externe Relaties is dubbel : zelf voorlichting ver-
schaffen over het Vlaams Parlement en de infor-
matie over en van het Vlaams Parlement coördine-
ren. De burger wordt zowel rechtstreeks aange-
sproken als via de media. Ook behoort het tot de
taken van Externe Relaties om alle burgers, instan-
ties en verenigingen die zich tot het Vlaams Parle-
ment wenden, professioneel te ontvangen.

Voor wetenschappelijke informatie en documenta-
tie kan men in de Informatheek en het Archief van
het Vlaams Parlement terecht. De Informatheek
legt zich toe op informatie over de bevoegdheden
van het Vlaams Parlement en over de Vlaamse
samenleving in het algemeen. De modernste uitrus-
ting en een klantvriendelijke dienstverlening
maken het de gebruikers gemakkelijk om te putten
uit gedrukte, elektronische en audiovisuele bron-
nen. Het Archief bewaart de bescheiden van het
Vlaams Parlement en houdt ze beschikbaar voor
belangstellenden. Een geïntegreerd elektronisch
documentatiesysteem (Vlaris) is in volle ontwikke-
ling.

Hoofdstuk III
Het voorlichtings- en informatiebeleid van het Vlaams Parlement
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om de relaties met de media aan te halen, kregen
de media op zaterdagmorgen 16 maart 1996 een
speciale ontvangst door het Uitgebreid Bureau. De
persaccomodatie werd hen officieel ter beschikking
gesteld.

Nog voor de officiële opening kreeg het grote
publiek de kans om het nieuwe gebouw van het
Vlaams Parlement te bezichtigen. 's Morgens kon-
den een honderdtal luisteraars deelnemen aan de
rechtstreekse uitzending van het radio 1-program-
ma Voor de dag, in de Zuilenzaal. ‘s Middags wer-
den 4.000 bezoekers door meer dan 70 Vlaamse
volksvertegenwoordigers rondgeleid in het
gebouw.

De officiële openingsdag, zondag 17 maart 1996,
begon met de rechtstreekse uitzending van het
TV1-programma De zevende dag uit de Koepel-
zaal. De Vlaamse volksvertegenwoordigers en de
Vlaamse ministers namen hun plaatsen in in het
halfrond. Op de publiekstribune zaten de oud-
voorzitters, provinciegouverneurs, federale autori-
teiten, een afvaardiging van de architecten-aanne-
mers-bouwvakarbeiders, enzovoort. Ook het VTM-

middagnieuws ging rechtstreeks vanuit het Vlaams
Parlementsgebouw.

Na de middag hield de plenaire vergadering zijn
eerste openbare zitting in het Vlaams Parlements-
gebouw. Voorzitter Norbert De Batselier gaf de
openingstoespraak. De hoogste vertegenwoordi-
gers van alle officiële instanties in Vlaanderen
waren samen met alle Vlaamse burgemeesters
geïnviteerd op een rondleiding. Zowat 800 geno-
digden werden gegidst door de leden van het Uit-
gebreid Bureau en Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers. Op de slotreceptie gaf voorzitter Norbert De
Batselier een gelegenheidstoespraak en werd het
gulden boek ter ondertekening voorgelegd.

De officiële openingsdag trok in totaal 1.500
belangstellenden.

2.2 De uitreiking van de erepenningen van het
Vlaams Parlement

Sedert 1991 kende het Bureau, op voordracht van
de Vlaamse volksvertegenwoordigers, jaarlijks een
of meerdere gouden erepenningen toe aan perso-

In 1995 ontvingen drie wetenschappers de gouden erepenning

Dr. Luc Beaucourt

Professor emeritus
Herman Baron Van der Wee

Professor
Herman Baron Vanden Berghe
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nen, instellingen of verenigingen die zich langdurig
en aanwijsbaar verdienstelijk hebben gemaakt
voor de geestelijke of materiële ontplooiing of
voor het welzijn of de welvaart van de Vlaamse
Gemeenschap.

Op 24 november 1995 werden te Kortrijk de gou-
den erepenningen overhandigd aan dokter Luc
Beaucourt, professor Herman Baron Vanden Berg-
he en professor Herman Baron Van der Wee voor
hun wetenschappelijk werk.

In 1996 werden de laureaten gekozen uit promi-
nente vertegenwoordigers van de wereld van de
muziek. Op 4 december 1996 werden voor het eerst
in het eigen parlementsgebouw uitzonderlijk vier
erepenningen overhandigd aan de heren Walter
Boeykens, Philippe Herreweghe, Jean ‘Toots’ Thie-
lemans en Arie Van Lysebeth.

2.3 Andere evenementen

Onder evenement wordt een georganiseerd gebeu-
ren verstaan waaraan het Vlaams Parlement mee-
werkt. Het gaat vooral om activiteiten die plaats-
grijpen in het Vlaams Parlementsgebouw zelf. Van-
daar dat dit onderdeel van het verslag eigenlijk pas
start bij de ingebruikname van het eigen parle-
mentsgebouw op 16 en 17 maart 1996.

2.3.1 Overzicht

Het Vlaams Parlementsgebouw beschikt over een
waaier van vergaderruimtes en over enkele multi-
functionele zalen van verschillende omvang. Dat is
een troef die kan worden uitgespeeld  voor de uit-
straling van het parlement.

Van half maart 1996 tot 22 september 1997 (ope-
ning van het nieuwe parlementaire jaar) werden 91
evenementen georganiseerd in het Vlaams Parle-
mentsgebouw. Dat is een maandgemiddelde van
4,8. In totaal trokken die evenementen 24.367
belangstellenden (gemiddeld 268 per evenement).

Wat opvalt, is de grote verscheidenheid. De grote
helft zijn evenementen met een beperkt aantal per-
sonen zoals persconferenties, persvoorstellingen,
buitenlandse bezoeken en dies meer. Ruim een
derde zijn publiekstrekkers met gemiddeld 300
aanwezigen : prijsuitreikingen, huldezittingen, col-
loquia, enz. In minder dan 10% van de gevallen
gaat het om massamanifestaties met meer dan 600
aanwezigen, zoals het openingsweekeinde, het
Scholierenparlement, de Trein-tram-busdag, de

jaarvergadering van het VEV, en de viering 75 jaar
ACW.

Voor dit deel van zijn opdracht werkt Externe
Relaties nauw en intens samen met een 60-tal
opgeleide vrijwillige gidsen-ambtenaren, met de
verantwoordelijken en de kamerbewaarders van de
afdeling Logistiek, met de Veiligheid van het
Vlaams Parlement (Militaire Politie), met de ver-
antwoordelijken van de afdeling Infrastructuur en
de technici en met de andere afdelingen van de
administratie van het Vlaams Parlement.

Geregeld weerkerende evenementen van het
Vlaams Parlement zelf zijn de 11 juliviering en de
plechtige uitreiking van de Gouden Erepenning
van het Vlaams Parlement. Voor beide manifesta-
ties beschikt Externe Relaties over een mailingbe-
stand van meer dan 1.500 belangrijke genodigden
uit de parlementaire wereld en de verschillende
regeringen van ons land, uit de diplomatieke
wereld, het gerecht, de instellingen (federale,
Vlaamse, internationale, provinciale), de sociaal-
culturele wereld, enzovoort.

In het zittingsjaar 1995-1996 maakte het Vlaams
Parlement slechts een half jaar gebruik van zijn
nieuwe gebouw (van 16 maart 1996 tot 22 septem-
ber 1996). In die beperkte periode vonden er 25
evenementen plaats, die 9.714 deelnemers trokken.
Dat is 4 evenementen en 1.619 deelnemers per
maand, of 389 bezoekers per evenement. De helft
van de evenementen (48%) waren initiatieven van
de Vlaamse overheid (Vlaams Parlement, Vlaamse
regering of ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap). Erkende fracties en Vlaamse volksverte-
genwoordigers namen 3 evenementen voor hun
rekening (12%).

Het zittingsjaar 1996-1997 was het eerste normale
evenementenjaar: een volledig jaar, zonder eenma-
lige manifestaties zoals het openingsweekeinde. Er
vonden 66 evenementen plaats met in totaal 14.653
deelnemers. Dat is 5,5 evenementen en 1.221 deel-
nemers per maand, of 222 bezoekers per evene-
ment. Die cijfers laten zien dat het aantal evene-
menten toeneemt, maar dat dat vooral te danken is
aan eerder bescheiden manifestaties. In tegenstel-
ling met de eerste periode gingen de meeste evene-
menten uit van Vlaamse volksvertegenwoordigers,
erkende fracties en oud-leden : 23 evenementen of
35 %. De Vlaamse overheid nam 18 initiatieven
(27%). De sociaal-culturele wereld en de sociaal-
economische verenigingen hebben ook de moge-
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Vier laureaten uit de wereld van de muziek : (van links naar rechts) Arie Van Lysebeth, Jean ‘Toots’ Thielemans, Walter Boey-
kens en Philippe Herreweghe. Zij ontvingen de gouden erepenning in 1996.

De leden van het Uitgebreid Bureau en de laureaten
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lijkheden van het Vlaams Parlementsgebouw ont-
dekt en organiseerden 13 evenementen (20%).

De lijst van de evenementen per zittingsjaar werd
opgenomen als Bijlage 11.

2.3.2 Reglementering van het gebruik van het
Vlaams Parlementsgebouw door derden

Het Bureau was van meet af aan ervan overtuigd
dat het Vlaams Parlement zijn nieuwe infrastruc-
tuur ter beschikking kon stellen van initiatieven die
maatschappelijk waardevol zijn en in de lijn liggen
van de maatschappelijke rol van het parlement.
Om de toevloed van aanvragen voor het gebruik
van het plotseling erg bekend geworden gebouw
binnen de perken te houden, keurde het Bureau op
4 juli 1996 een "Richtlijn voor het ter beschikking
stellen van het Vlaams Parlementsgebouw" goed.

De richtlijn sluit commerciële initiatieven uit. Het
principe wordt gehanteerd dat de terbeschikking-
stelling gratis is. De kosten van het evenement zelf
vallen ten laste van de aanvrager. Het Bureau
drong erop aan om de voorwaarden streng toe te
passen. Zo mag er niet meer dan één evenement
per dag toegelaten worden. Derden kunnen ook
niet meer in het Vlaams Parlementsgebouw terecht
voor loutere recepties, nieuwjaarsbijeenkomsten of
jaarvergaderingen zonder inhoudelijke agenda.

2.4 Ontvangst van bezoekers

Op de openbare vergaderingen van het parlement
is niet alleen de pers maar ook het publiek wel-
kom. Bovendien is het Bureau van oordeel dat
georganiseerde rondleidingen voor bezoekers een
van de middelen is om het Vlaams Parlement meer
bekendheid te geven. De enorme belangstelling
voor het openingsgebeuren had als gevolg dat de
vraag naar rondleidingen van bij de start zeer groot
was. De ontvangst van beide soorten bezoekers
behoort tot de opdrachten van de stafdienst Exter-
ne Relaties.

2.4.1 Rondleidingen

Het Bureau kiest voor rondleidingen op hoog
niveau. De bezoekers krijgen een bondige maar
heldere toelichting over de opdracht en de werking
van het Vlaams Parlement als deel van de Vlaamse
overheid. Ook met de merkwaardige architectuur
en de geïntegreerde hedendaagse kunst worden zij
geconfronteerd. Externe Relaties kreeg de op-
dracht om in die visie een modelrondleiding op te

stellen en om een voldoende aantal vrijwillige gid-
sen op te leiden onder de Vlaamse volksvertegen-
woordigers en de ambtenaren.

Om de toevloed van bezoeken in goede banen te
leiden, keurde het Bureau op 7 februari 1996 het
Bezoekersreglement goed. Op 10 juni 1997 werd
het reglement aangepast aan wat de ervaring intus-
sen leerde. De praktische informatie voor rondlei-
dingen werd opgenomen als  'Praktische informa-
tie voor het publiek', na de bijlagen.

Externe Relaties ontwikkelde een modelrondlei-
ding die al werd uitgetest op het openingsweekend
en sindsdien stelselmatig is bijgeschaafd. De defini-
tieve versie van de modelrondleiding is thans uitge-
geven in brochurevorm. Zij is niet alleen beschik-
baar in het Nederlands, maar ook in het Frans,
Engels, Duits en Spaans. Er bestaat eveneens een
versie voor massale bezoeken, waarbij de gidsen
blijven staan op vaste plaatsen en aan de voorbij-
schuivende bezoekers telkens hun zelfde deel van
de uitleg geven. Voor speciale formules kan Exter-
ne Relaties een aangepaste rondleiding aanbieden.
Een werkgroep onder leiding van Vlaams volksver-
tegenwoordiger Kathy Lindekens, is gestart om een
aangepaste modelrondleiding voor kinderen uit te
werken.

De rondleidingen in het Vlaams Parlement worden
uitsluitend gegidst door Vlaamse volksvertegen-
woordigers en door vrijwilligers-ambtenaren die
dat doen tussen hun normale werk door. Intussen
is gebleken dat er in de parlementaire gemeen-
schap voldoende kandidaten zijn om deze taak nu
en dan op zich te nemen. De gidsen-ambtenaren
ervaren het als een afwisseling in hun werk om
voor een groep belangstellenden even de ambassa-
deur van het Vlaams Parlement te kunnen zijn.
Voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers komt
daar ongetwijfeld nog een politieke motivatie bij.

Onder de parlementaire instellingen van ons land
is dat een uniek systeem. Het kan slechts blijven
werken indien de gidsen voldoende opgeleid en
gesteund worden. De opleiding van gidsen-ambte-
naren gebeurt telkens wanneer er voldoende kan-
didaat-gidsen zijn en volgens een vast stramien. Op
die manier beschikt het Vlaams Parlement momen-
teel over meer dan 60 goed opgeleide gidsen-amb-
tenaren.

De rondleidingen startten officieel pas op 2 mei
1996. Toch werden in de loop van maart en april
1996 reeds 1.800 bezoekers rondgeleid, de druk van



1995/1996

Maart 592
April 1.200
Mei 2.292
Juni 3.303
Juli 1.483
Augustus 988
September 3.294

Totaal 13.152
Gemid./Maand 1.879
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de belangstellenden was te groot. Sinds 2 mei 1996
namen meer dan 50.000 belangstellenden deel aan
een rondleiding. Het aantal reservaties bleef maar
stijgen, tot de piek van 25.000 in februari 1997. Het
"aantal wachtenden voor u" daalde ondertussen
lichtjes maar ligt nog steeds boven 20.000.

Tabel 82 en Grafiek 29 tonen het maandelijkse
aantal bezoekers bij rondleidingen sedert de ope-
ning van het Vlaams parlementsgebouw. Tabel 83
geeft het totale aantal bezoekers bij evenementen
en rondleidingen.

Tabel 82 : Het maandelijkse aantal bezoekers bij
rondleidingen, 1995/1996 en 1996/1997

1996/1997

Oktober 4.862
November 5.045
December 2.389
Januari 3.362
Februari 4.919
Maart 4.787
April 3.804
Mei 3.418
Juni 4.271
Juli 621
Augustus 1.126
September 3.076

Totaal 41.680
Gemid./maand 3.473

Grafiek 29 : Het maandelijkse aantal bezoekers bij rondleidingen, 1995/1996 en 1996/1997
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acuut. Het Bureau keurde in februari 1996 het
Algemeen reglement voor de media in het Vlaams
Parlement goed. Dat nieuwe reglement is geba-
seerd op de gebruiken van Kamer en Senaat. Toch
is geopteerd voor een soepeler opstelling die reke-
ning houdt met de snelle evolutie bij de media.

Het mediareglement regelt het optreden van zowel
de geaccrediteerde media als de niet-geaccrediteer-
de media, de ministeriële persattachés, de pers-
voorlichters van de politieke partijen, van de poli-
tieke fracties en van de ambassades. De stafdienst
Externe Relaties neemt de contacten met de media
op zich, maar heeft niet de rol van woordvoerder
van het Vlaams Parlement. De woordvoerders van
het Vlaams Parlement zijn de politieke instanties.

Het Vlaams Parlement maakt een onderscheid tus-
sen de geaccrediteerde media en de niet-geaccredi-
teerde media. Accreditering is in principe gereser-
veerd voor media die geregeld berichten over het
Vlaams Parlement. Het geeft recht op bijkomende
faciliteiten. Maar ook de niet-geaccrediteerde jour-
nalisten kunnen altijd een beroep doen op Externe
Relaties om in de beste omstandigheden hun taak
te vervullen. Het Vlaams Parlement geeft geen
accreditatie aan individuele journalisten. Het zijn
de geaccrediteerde media die de journalisten aan-
wijzen.

2.5.2 Perssyndicus

Volgens regels die zij zelf vastleggen, verkiezen de
journalisten van de geaccrediteerde media in hun
rangen een perssyndicus. Externe Relaties zorgt
ervoor dat die verkiezing effectief plaatsgrijpt. De
perssyndicus vertolkt de wensen van zijn confraters
bij het Vlaams Parlement. Hij of zij ziet toe op de
correcte toepassing van het mediareglement en
bemiddelt bij conflicten.

Laurent Panneels van Het Laatste Nieuws was
voor de ingebruikname van het Vlaams Parle-
mentsgebouw perssyndicus bij de Kamer en bij het
Vlaams Parlement. De eerste eigen perssyndicus
van de geaccrediteerde media van het Vlaams Par-
lement was van 26 februari tot 19 juli 1996 Bert
Cornelis van Het Laatste Nieuws. Toen hij de pers
verliet, werd hij opgevolgd door Sybille De Coo
van de Nederlandstalige redactie van het pers-
agentschap Belga.

2.4.2 Ontvangst van het publiek op openbare ver-
gaderingen

Het behoort tot de parlementaire gebruiken in ons
land dat de bijeenkomsten van de plenaire verga-
dering openbaar zijn. Als eerste assemblee besliste
het Vlaams Parlement op 10 juli 1996 om ook de
commissievergaderingen openbaar te maken.

Pas vanaf 15 mei 1997 worden statistieken bijge-
houden van de individuele bezoekers aan het
Vlaams Parlement. Tot 20 september 1997 werden,
buiten de groepsbezoeken, 1.767 bezoekers geregi-
streerd aan de balie van de bezoekersingang. 603
bezoekers kwamen voor de administratie van het
Vlaams Parlement. De vergaderactiviteiten van
het Vlaams Parlement trokken 432 bezoekers. Het
is moeilijk om die erg partiële cijfers te extrapole-
ren. De publieke opkomst voor de plenaire verga-
dering is wisselvallig en hangt af van de agenda. Zo
trekt de openingsvergadering vanzelfsprekend het
meeste toehoorders.

385 bezoekers gingen naar de kantoren van de
politieke fracties; 184 hadden een afspraak met een
Vlaams volksvertegenwoordiger en 68 met een lid
van het Bureau. Ten slotte ontving het Vlaams Par-
lement 95 niet-geaccrediteerde mediamensen (de
geaccrediteerde journalisten komen vrij binnen en
hoeven zich niet te laten registreren).

2.5 Relaties met de media

2.5.1 Mediareglement

Tot de ingebruikname van het eigen Vlaams Parle-
mentsgebouw schikten het Vlaams Parlement en
de media zich naar de gebruiken van het Paleis der
Natie, het gebouw van het federale parlement
waarvan de vergaderzalen werden gebruikt. Naar-
mate het openingsweekend dichterbijkwam, werd
de behoefte aan een eigen mediareglementering

Tabel 83 : Het aantal bezoekers bij evenementen
en rondleidingen, 1995/1996 en 1996/1997

1995/1996 1996/1997

Aantal bezoekers bij evenementen 9.714 14.653

aantal bezoekers bij rondleidingen 13.152 41.680

Totaal aantal bezoekers 22.866 56.333



102

2.5.3 Mediadienstverlening ten behoeve van de par-
lementaire gemeenschap

Voor de parlementaire gemeenschap houdt Exter-
ne Relaties een gegevensbank bij van mediamen-
sen. Dat bestand kan geraadpleegd worden op het
interne netwerk van het Vlaams Parlement. Het
wordt geregeld aangevuld met nieuwe gegevens en
aangepast aan het personeelsverloop dat zo eigen
is aan de mediawereld. De gegevenslijst bevat 227
adressen.

Externe Relaties maakte in de periode tot 22 sep-
tember 1997 46 persberichten. 17 persberichten
werden verstuurd in opdracht van commissies, 10
in opdracht van de voorzitter, en 6 in opdracht van
het Bureau of het Uitgebreid Bureau. 2 persberich-
ten brachten nieuws over een activiteit van een
Vlaams minister in het Vlaams Parlement. En 11
persberichten gingen uit van de diensten van het
Vlaams Parlement, hoofdzakelijk van Externe
Relaties zelf.

Van die persberichten waren er 28 uitnodigingen
voor persconferenties, belangrijke commissieverga-
deringen, werkbezoeken, enz. 13 brachten nieuws
over de werking van het Vlaams Parlement. De
rest waren begeleidende brieven bij toezendingen
van interessante documenten.

Het Uitgebreid Bureau heeft inmiddels beslist om
actiever informatie te verspreiden over de werking
van het Vlaams Parlement. Van elke beslissing van
het Bureau met algemene nieuwswaarde en infor-
matiewaarde wordt voortaan een persbericht opge-
steld. Alle persberichten gaan automatisch naar de
journalisten van de geaccrediteerde media. Indien
dat nuttig is, worden eventueel ook  gespecialiseer-
de media aangeschreven.

Externe Relaties organiseerde in de beschouwde
periode 16 persconferenties. Zes daarvan werden
georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse
regering. Drie gingen uit van Vlaamse volksverte-
genwoordigers en evenveel van het Vlaams Parle-
ment als instelling. Twee persconferenties waren
aangevraagd door derden.

2.5.4 Begeleiding van de media in het Vlaams Par-
lement

Externe Relaties reikt aan de journalisten van de
geaccrediteerde media een permanente toegangs-

Lijst van de journalisten van de
geaccrediteerde media van

het Vlaams Parlement
(september 1997)

Belga (N) Sybille Decoo
Peter Simoens

Belga (F) Evelyne Hekkers
Jean-Luc Vankerckhove

BRTN-radionieuwsdienst Jos Bouveroux
Brigitte Vermeersch
Johny Vansevenant

TV1-journaal BRTN Annemie Nijs
Jan Ouvry

Siegfried Bracke

De Financieel-Economische Tijd Wim Van de Velden
Mark Deweerdt

De Morgen Filip Rogiers
Koen Vidal

De Standaard Boudewijn Vanpeteghem
Peter Dejaegher

Gazet Van Antwerpen Guido Tastenoye
Sabine Deman

Het Belang van Limburg Luc Standaert
Patrick Maertens

Het Laatste Nieuws Frank Dereymaeker
Ann Bats

Het Volk Patrick Verstuyft
Paul Janssens

Het Nieuwsblad Pol Van Den Driessche
Peter De Backer

Knack Peter Renard
Rik Van Cauwelaert

La Libre Belgique Vincent Henderick

Le Soir Martine Debuisson

Radio Vlaanderen Internationaal Lukas De Vos
Anton Van Gramberen

VTM-nieuwsredactie Dirk Van den Bogaert
Eddie Groenwals

Chris Michel

VT4 Patrice De Boevere

Tabel 84 : De geaccrediteerde media
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kaart uit. Daarmee hoeven zij zich niet aan te mel-
den om binnen te komen in het Vlaams Parlement.

Journalisten die werken voor niet-geaccrediteerde
media melden zich aan bij elk bezoek of vragen
aan Externe Relaties een vrije toegang voor een
beperkte periode om een bepaalde journalistieke
opdracht af te werken. Voor de persattachés van
ministeriële kabinetten, politieke partijen, politieke
fracties en ambassades gelden bijzondere toegangs-
regels. Zij kunnen de pers altijd ontmoeten in de
gemeenschappelijke werkruimte van de pers.

In de Koepelzaal en in de commissiezalen beschik-
ken de media over eigen plaatsen om de openbare
vergaderingen te volgen. De geaccrediteerde
media hebben een algemene voorrang. Alle journa-
listen hebben toegang tot de gemeenschappelijke
werkruimte van de media op de tussenverdieping
0-1 (boven de Anna Bijnszaal), die rechtstreeks
toegang geeft tot de perstribune van de Koepel-
zaal. De geaccrediteerde journalisten beschikken
daar bovendien over afzonderlijke werkcellen met
alle nodige aansluitingen. In de andere zalen van
het Vlaams Parlementsgebouw, met uitzondering
van het Koffiehuis kunnen de journalisten aan de
slag na voorafgaande toestemming van de dienst
Externe Relaties.

Er is veel belangstelling van de media voor de
actuele vragen, een vast, tweewekelijks onderdeel
van de plenaire vergadering. Aangezien de Vlaam-
se volksvertegenwoordigers hun vragen de dag zelf
tot 10 uur kunnen indienen, kan de lijst van de vra-
gen pas rond de middag bekend worden gemaakt.
Met de geaccrediteerde media is afgesproken dat
zij telkens die lijst gefaxt krijgen zodra Externe
Relaties erover beschikt.

Externe Relaties zorgt ervoor dat de media op hun
wenken bediend worden als zij informatie en docu-
mentatie nodig hebben van het Vlaams Parlement.
De agenda's en de adreslijsten worden ruim ver-
spreid. Elke journalist die daarvoor een aanvraag
doet, ongeacht of hij werkt voor een geaccredi-
teerd medium of niet, krijgt een abonnement op de
agenda's van de plenaire vergadering en de com-
missies.

De geaccrediteerde journalisten krijgen automa-
tisch een abonnement op alle publicaties van het
Vlaams Parlement, naar keuze thuis of op hun
redactie. De niet-geaccrediteerde journalisten kun-
nen losse nummers of ruilabonnementen aanvra-
gen.

2.6 Rechtstreekse verspreiding van informatie
aan het publiek

2.6.1 Teletekst

Vanaf 17 oktober 1995 zijn de agenda's van de ple-
naire vergadering en van de commissies opgeno-
men op teletekst van de openbare omroep. Externe
Relaties beschikt over twee pagina's teletekst in de
rubriek "Maatschappij" (de plenaire vergadering
op pagina 775, de commissies op pagina 776). Aan
elke pagina zijn 3 vervolgpagina's verbonden zodat
het Vlaams Parlement twee keer 4 volle schermen
informatie kan geven.

Met technische hulp van de BRTN en de dienst
Informatica van het Vlaams Parlement heeft
Externe Relaties via modem en lijnverbinding
rechtstreeks toegang tot teletekst. De agenda's van
de plenaire vergadering en van de commissies wor-
den door Externe Relaties in vlot en eenvoudig
Nederlands vertaald en onmiddellijk overgeseind.
Nauwelijks enkele seconden later kunnen alle
bezitters van een TV-toestel met teletekstuitrusting
de nieuwe berichten ontvangen.

Nagenoeg dagelijks worden de teletekstpagina's
aangepast. Bij onverwachte wijzigingen aan de
agenda gebeurt het zelfs dat de pagina's verschei-
dene keren per dag worden gewijzigd. De kijkers
krijgen dus altijd de meest actuele informatie. Van
17 oktober 1995 tot 22 september 1997 werden de
teletekstpagina's 398 keer aangepast.

Op momenten dat er nog geen gegevens beschik-
baar zijn over komende vergaderingen wordt alge-
mene informatie over het Vlaams Parlement op het
scherm gezet. Zo wordt reclame gemaakt voor de
publicaties van het Vlaams Parlement. Dat resul-
teerde al in een gevoelige toename van de abon-
nees, meer bepaald voor het Beknopt Verslag.

2.6.2 De brochure van het Vlaams Parlement

In het vooruitzicht van de opening van het Vlaams
Parlementsgebouw gaf het Bureau aan Externe
Relaties de opdracht om een nieuwe brochure te
maken over de opdracht en de werking van het
Vlaams Parlement. Een redactie onder coördinatie
van Externe Relaties beperkte zich niet tot het
aanpassen van de bestaande brochure. Op basis
van een logisch concept werd een geheel nieuwe
brochure gerealiseerd. Als doelpubliek golden
geïnteresseerde leken met vormingsniveau hoger
secundair onderwijs.
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Een eerste oplage van 7.000 werd klaargemaakt
voor de opening van het Vlaams Parlementsge-
bouw. Onmiddellijk daarna werd de eerste druk
voltooid met nog eens 18.000 exemplaren. Sinds-
dien werden nog twee oplages van 25.000 brochu-
res verspreid. Wij gaan het zittingsjaar 1997-1998 in
met de vierde druk. In anderhalf jaar gingen bijge-
volg 75.000 brochures de deur uit. Ze worden ver-
spreid door ze mee te geven aan bezoekers en ze
op te sturen naar belangstellenden, verenigingen
en scholen die erom vragen. Vanaf nu is de brochu-
re ook beschikbaar in het Frans, het Engels, het
Duits en het Spaans.

Aan de eerste 5.000 verspreide brochures werd een
enquêteformulier toegevoegd. De redactie wou
peilen naar het oordeel van de lezer over de
inhoud en de vormgeving. 821 volledig ingevulde
formulieren werden teruggestuurd. Dat is een heel
aanzienlijke respons van 16,42 procent. De ant-
woorden waren voldoende gespreid over de ver-
schillende generaties. Die grote representativiteit
belette niet dat geen enkele negatieve beoordeling

binnenkwam. Zowel voor de inhoud als voor de
vorm gaven alle leeftijdscategorieën de brochure
meer dan 8 op 10.

2.6.3 Brochures van Monumenten en Landschappen

Naar aanleiding van de opening van het Vlaams
Parlementsgebouw ontwikkelde de afdeling Monu-
menten en Landschappen van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap een folder over het
gerenoveerde gebouw. In het vouwblad werd voor-
al aandacht besteed aan de architectuur en de
geschiedenis van het gebouw. Externe Relaties ver-
spreidde 10.000 exemplaren op het openingsweek-
einde, op rondleidingen en bij een gespecialiseerd
publiek.

Monumenten en Landschappen publiceerde even-
eens een speciale katern over het Vlaams Parle-
mentsgebouw in zijn tijdschrift M&L. Van die
katern werd een overdruk gemaakt, waarvan het
Vlaams Parlement er 2.000 aankocht.

De Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
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2.6.4 Boeken

In 1992 gaf het Bureau van de toenmalige Vlaamse
Raad, onder het voorzitterschap van Louis Van-
velthoven, toestemming aan Martine Goossens om
een boek te schrijven over de wording van de
Vlaamse wetgevende assemblee. Het project groei-
de uit tot een standaardwerk met als titel Ontstaan
en groei van het Vlaams Parlement 1970-1995.

Het boek (475 bladzijden) is uitgegeven door het
Vlaams Parlement en de uitgeverij Pelckmans,
Kapellen. Externe Relaties organiseerde een druk
bijgewoonde persvoorstelling op 12 oktober 1995.
Het Vlaams Parlement bezorgde een exemplaar
aan al zijn oud-leden, aan de zetelende Vlaamse
volksvertegenwoordigers en aan de Vlaamse leden
van het federale Parlement. Elk personeelslid van
het Vlaams Parlement krijgt een exemplaar als
"verplichte" lectuur. Het boek is te koop in de
boekhandel.

Eind 1996 bracht uitgeverij Lannoo, Tielt, onder
auspiciën van het Vlaams Parlement het rijkelijk
geïllustreerde werk Het Vlaams Parlement op de

markt. Het is een schitterend kijkboek geworden
van 145 bladzijden op groot formaat. De talrijke
kunstfoto's en illustraties maken van dit boek een
knappe confrontatie tussen architectuur en foto-
grafie. Terzelfdertijd geeft dit album aan de modale
lezer een basiskennis over de opdracht en de wer-
king van het Vlaams Parlement. De tekst is van de
hand van Martine Goossens, de foto's van Marnix
Van Esbroeck. Het kunstboek is het relatiege-
schenk bij uitstek geworden van het Vlaams Parle-
ment. Het verschijnt ook in het Frans, het Engels
en het Duits. De tweede druk is te koop in de
boekhandel.

2.6.5 Jaarverslag

Externe Relaties coördineert de realisatie van het
jaarverslag van het Vlaams Parlement. Daartoe is
uit de verschillende diensten van het parlement
een redactiecomité samengesteld. Het jaarlijkse
werk geeft een overzicht van de werkzaamheden
van het Vlaams Parlement in al zijn facetten. Het
heeft een oplage van 1.700 exemplaren en wordt
onder meer toegestuurd aan alle openbare biblio-
theken in Vlaanderen en Vlaams-Brussel.

De Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
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Het jaarverslag sluit naadloos aan op het histori-
sche werk van Martine Goossens over het ontstaan
van het Vlaams Parlement, dat eindigt bij de eerste
rechtstreekse verkiezing van de Vlaamse volksver-
tegenwoordigers.

2.6.6 Coördinatie ontwikkeling cd-rom

Het Vlaams Parlement wil in zijn voorlichtingsbe-
leid gebruik maken van de modernste mediatech-
nieken zoals cd-rom. In het voorjaar van 1997 ging
binnen de parlementaire diensten een werkgroep
van start, gecoördineerd door Externe Relaties, om
de inhoud van de cd-rom uit te werken. Voor de
technische realisatie wordt een beroep gedaan op
de ervaring van de openbare omroep.

Het Bureau bepaalde dat de cd-rom zeker volgen-
de elementen moet bevatten :

– ruime informatie over het Vlaams Parlement,
met inbegrip van een virtuele rondleiding in
driedimensionale decors;

– een documentair gedeelte gebaseerd op het
documentair fonds van Vlaris;

– een interactief spel, een praktische en boeiende
oefening in parlementaire democratie.

De werkgroep vulde de inhoud van de cd-rom ver-
der in. Daarbij werd vastgesteld dat 1 cd te weinig
mogelijkheden biedt voor de vereiste inhoud. Er
werd daarom geopteerd voor een dubbel-cd-rom,
waarbij het documentaire gedeelte op een tweede
schijfje komt. Van het beeldmateriaal van de cd-
rom wordt een video afgeleid.

2.6.7 Internet

Het Vlaams Parlement maakt zich op om een
Internetproject uit te werken. Daartoe is een per-
manente horizontale werkgroep Internet opgericht
waarvan Externe Relaties deel uit maakt. De
dienst neemt de levering op zich van diverse ele-
menten die zullen worden aangeboden op de web-
site van het Vlaams Parlement op Internet. Uiter-
aard wordt er zoveel mogelijk synergie nagestreefd
tussen de inhoud van de cd-rom en de website.

2.7 Buitenlandse betrekkingen

Tot de taken van Externe Relaties behoort de
materiële organisatie en de logistieke ondersteu-
ning van de internationale betrekkingen van het

Vlaams Parlement. De dienst organiseert de ont-
vangst en de begeleiding van externe delegaties bij
hun bezoek aan het Vlaams Parlement. Tevens
ondersteunt de dienst buitenlandse reizen van
commissies, van het Bureau en andere delegaties.

In het zittingsjaar 1995-1996 ontving het Vlaams
Parlement 6 buitenlandse delegaties, waarvan 5
parlementaire delegaties : parlementsleden van
Oostenrijk, Ecuador, Oekraïne, de Nederlandse
Eerste Kamer en de Landdag van Neder-Oosten-
rijk.

In het zittingsjaar 1996-1997 had het Vlaams Parle-
ment 10 buitenlandse delegaties te gast, waarvan 5
met parlementsleden van Namibië, Baden-Würt-
temberg, Oostenrijk, Israël, Ecuador en Catalonië.

Een delegatie van het Bureau bracht, op uitnodi-
ging, een officieel bezoek aan het Poolse parlement
van 7 tot 10 april 1997.

2.8 Huisstijl

Het Bureau gaf Externe Relaties de opdracht een
nieuwe huisstijl van het Vlaams Parlement te ont-
wikkelen. Het was de bedoeling om met een her-
kenbaar gezicht naar buiten te kunnen treden. De
vormgeving werd toevertrouwd aan Atelier Ver-
bergt, Antwerpen.

De dringendste behoefte was een nieuw logo, in
het vooruitzicht van de opening van het Vlaams
Parlementsgebouw. Op 7 februari 1996 keurde het
Bureau het voorgestelde logo goed in twee versies.
Beide versies worden grafisch geaccentueerd met 3
parallelle bogen die het parlementaire halfrond
symboliseren. Een versie toont het officiële wapen
in zwart-goud-rood (zie de titelpagina). De andere
is in grijstinten met een zandkleurige toets tussen
de bogen.

Een tweede beslissing legde de papierkeuze vast
voor zowel de publicaties als het brief-, printer-,
kopiepapier en briefomslagen van het Vlaams Par-
lement. Na een grondige marktstudie opteerde het
Bureau op voorstel van Externe Relaties voor een
neutraal verlijmd natuurpapier, geproduceerd uit
100% chloorvrij (TCF) gebleekte cellulose. Dat
geeft het papier een kleurnuance van warm natuur-
wit. Sinds oktober 1996 gebruikt de hele parlemen-
taire gemeenschap datzelfde soort papier.

Bij de start van het parlementaire jaar 1996-1997
kregen alle publicaties van het Vlaams Parlement
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een nieuwe, geïntegreerde lay-out. Op de voorpagi-
na's wordt creatief omgesprongen met het nieuwe
logo en de zandkleurige steuntint. De meest ingrij-
pende vernieuwing was de optie om af te stappen
van de gewoonte om op de Stukken (voorstellen
en ontwerpen van decreten, amendementen, reso-
luties, verslagen, enzovoort) telkens een kolom
blanco te laten. Voortaan worden beide kolommen
volgedrukt. Dat betekent een papierbesparing op
jaarbasis van naar schatting 4 à 5 miljoen frank.

Gelet op de grote verscheidenheid van briefhoof-
den, enveloppes en kaartjes die bij het Vlaams Par-
lement in gebruik zijn, was dit onderdeel de moei-
lijkste klus. In coördinatie met het economaat wer-
den twee handleidingen met voorbeelden ontwik-
keld. Voor drukkers is er een handleiding met
instructies voor het drukken van alle soorten druk-
werk van het Vlaams Parlement. Een tweede hand-
leiding is bestemd voor de gebruikers : de Bureau-
leden, de Vlaamse volksvertegenwoordigers en de
diensten.

Het Bureau keurde beide documenten goed op 8
juli 1996. Alle betrokkenen kregen een dergelijke
handleiding.

2.9 Geïntegreerde kunst in het Vlaams Parle-
mentsgebouw

Het Vlaams Parlement beschikt over een uitge-
breid eigen kunstpatrimonium in het Vlaams Parle-
mentsgebouw en in de andere parlementaire loka-
len. Het beheer van dat patrimonium behoort tot
de taken van Externe Relaties. De dienst neemt
ook het secretariaat op zich van de commissie die
is aangesteld om de kunstcollectie van het Vlaams
Parlement verder te ontwikkelen.

Het Vlaams Parlement koopt stelselmatig werken
van hedendaagse Vlaamse kunstenaars. De vroeg-
ste aankopen dateren van 1976. Alles samen heeft
het Vlaams Parlement 146 werken in zijn eigen col-
lectie. Het beschikt tevens over 30 werken in bruik-
leen van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap.

Voor de aankleding van het Vlaams Parlementsge-
bouw is een extra inspanning geleverd. In 1995-
1996 werden 20 kunstwerken speciaal voor een
bepaalde plaats in het Vlaams Parlementsgebouw
aangekocht of er voor gecreëerd. Daar zijn in 1997
nog 2 werken bij gekomen. Externe Relaties inven-
tariseerde de kunstcollectie en waakt over het
behoud ervan.

Het Bureau nam op 18 maart 1997, enkele belang-
rijke beslissingen over de verdere ontwikkeling van
het kunstbezit van het Vlaams Parlement. Er wordt
verder geopteerd voor hedendaagse Vlaamse
kunst. Nieuwe aankopen moeten gebeuren met
respect voor de esthetiek van het gebouw en de
reeds aangebrachte kunstwerken. De algemene
aanblik moet sober blijven. Het Vlaams Parle-
mentsgebouw mag niet de indruk wekken een
museum te zijn.

Tevens besliste het Bureau om verder kunst aan te
kopen. Een jaarlijks budget wordt uitgetrokken
van 5 miljoen frank. De aankopen gebeuren na
advies van de Commissie voor de Integratie van
Kunstwerken. De Commissie werd in 1993 in het
leven geroepen om de verbouwing van het Vlaams
Parlementsgebouw van in een vroeg stadium te
begeleiden. De adviezen van de Commissie lagen
aan de basis van de selectie van de geïntegreerde
kunstwerken in het Vlaams Parlementsgebouw.

Het Bureau besliste eenparig om de Commissie te
bevestigen in haar opdracht. De huidige samenstel-
ling van de Commissie voor de Integratie van
Kunstwerken werd opgenomen als Bijlage 12.

3. De Informatheek

De informatheek van het Vlaams Parlement spe-
cialiseert zich in informatie over  de bevoegdheden
van het Vlaams Parlement en over het Vlaamse
maatschappelijke leven in ruime zin. Voor zijn
bibliotheek- en documentatietaken gebruikt de
informatheek gedrukte, elektronische en audiovi-
suele bronnen. Selectie, verwerving, ontsluiting,
beschikbaarstelling en bemiddeling in een net-

V L A A M S  P A R L E M E N T
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werkomgeving van alle externe en een deel van de
interne documentaire informatie is de hoofdtaak
van de informatheek. De informatheek streeft naar
een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstver-
lening aan zijn gebruikers. Die hebben in de infor-
matheek niet alleen de beschikking over wettek-
sten, boeken, kranten, tijdschriftartikelen, elektro-
nische bestanden en video-opnames. Ze kunnen
bijvoorbeeld ook voor een bibliografische lijst over
een bepaald thema, een bundeltje persartikels over
een bepaald gebeuren, een adres, de schrijfwijze
van een naam en allerlei andere soorten informatie
terecht in de informatheek.

De naam informatheek is in juni 1995 ingevoerd bij
het samengaan van de sterk geïnformatiseerde
bibliotheek en een deel van de documentatie-
dienst. In zijn moderne vorm is de bibliotheek al
operationeel sinds 1989.

3.1 De informatiebronnen in de informatheek

3.1.1 Collectievorming (juni 1995 - september 1997)

De gedrukte collectie werd uitgebreid met ruim
4000 boeken, tijdschriften, etc. over de hedendaag-
se Vlaamse samenleving en over de onderwerpen
die tot de bevoegdheid horen van het Vlaams Par-
lement. De collectie van Vlaamse overheidspubli-
caties werd verder uitgebouwd, met het oog op vol-
ledigheid.

Bij het monitoringbureau Clipco loopt vanaf juni
1995 een abonnement op video-opnames van
Vlaamse televisienieuwsuitzendingen waarin het
Vlaams Parlement aan bod komt. Vanaf 5 decem-
ber 1996 zijn in de leeszaal de volgende audiovisu-
ele faciliteiten aanwezig:

– televisietoestel met kabelaansluiting 
– video-opname- en afspeeltoestel
– radiotoestel met kabelaansluiting 
– audio-opname- en afspeeltoestel 
– Internet-pc met geluidskaart

In totaal zijn ongeveer 60 cd-roms raadpleegbaar.
Enkele voorbeelden:

– Encyclopedia Britannica (beste encyclopedie
op cd-rom)

– Justel (met de volledige teksten van de regelge-
ving Belgisch Staatsblad vanaf 1980)

– Le Monde Diplomatique
– Story-Wetboeken

– Van Dale Woordenboek (de eerste cd-rom die
ook via het interne netwerk van het Vlaams
Parlement raadpleegbaar is)

3.1.2 Elektronische informatiebronnen op netwer-
ken en Internet

De belangrijkste online-databanken zijn beschik-
baar. Enige voorbeelden:

– Dialog (grootste host ter wereld met honderden
grote databanken)

– Financieel-Economische Tijd (na het verdwij-
nen van Central Station de enige Belgische
online-krant)

– Informatiebank (Nederlandse ministeries)
– Nederlandse Persdatabank (alle grote kranten)
– Vlaamse Overheid (via Internet)

De informatheek is binnen het Vlaams Parlement
een voorloper in het gebruik van Internet. Op 1
oktober 1995 werd een personal eunet-abonne-
ment met de Internet-provider Eunet operationeel.
Sinds 10 juli 1996 loopt een corporate ISDN-abon-
nement met Internet-provider Innet. Vanaf 5
december 1996 kan in de leeszaal van de informa-
theek een publieke Internet-PC worden geraad-
pleegd.

De functionele coördinatie van het geplande Inter-
net-project van het Vlaams Parlement wordt ver-
zorgd door de informatheek . Het is de bedoeling
om in de loop van 1998 een eigen web-site te ope-
nen en ook aan zo veel mogelijk Vlaamse volksver-
tegenwoordigers, medewerkers en personeelsleden
e-mail-faciliteiten te verlenen. Het Internet-project
verloopt in samenwerking tussen verschillende
afdelingen en diensten: de afdeling Informatheek
en Archief, de afdeling Informatica, de stafdienst
Externe Relaties, het Decreetgevend Secretariaat
en de dienst Taaladvies. Een Werkgroep Internet
fungeert als een permanent stuur- en begeleidings-
orgaan van het hele project. Het Internet-project
richt zich zowel op interne als externe gebruikers.

Op 10 juni 1996 kreeg de informatheek als eerste
instelling in België een aansluiting op de Belga-
informatiedienst via het eigen netwerk.

Vanaf 1 januari 1996 stelt de informatheek geleide-
lijk ook steeds meer eigen informatie langs elektro-
nische weg beschikbaar op het interne netwerk.
Daarvan volgt een chronologisch geordend over-
zicht :
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(Vanaf 1 januari 1996)
– maandelijkse aanwinstenlijst van boeken
– volledige tijdschriftencatalogus met gedetail-

leerde opgave bezit en plaatsing
– classificatieschema (systematische en alfabeti-

sche trefwoordenlijst)
– databank van tijdschriftartikelen (periode vanaf

1990 ; Acces-databank)

(Vanaf 1 december 1996)
– de volledige persberichten van de vergaderin-

gen van de Vlaamse regering (uiterlijk 1 dag na
de vergadering beschikbaar)

(Vanaf 1 januari 1997)
– actuele nieuwsberichten van de informatheek

(Vanaf 1 april 1997)
– maandelijkse aanwinstenlijst van tijdschriftarti-

kelen

(Vanaf 1 juni 1997)
– databank van persartikelen uit het wekelijkse

Persoverzicht van het Ministerie van de Vlaam-
se Gemeenschap (periode vanaf 1 januari 1997;
Access-databank)

3.2 Ontsluiting van de informatie en dienstverlening

3.2.1 Libis-Net en cd-rom-catalogus

De informatheek van het Vlaams Parlement is één
van de partners van Libis-Net, het grootste Belgi-
sche geautomatiseerde bibliotheeknetwerk van
wetenschappelijke en speciale bibliotheken. Enke-
le vernieuwingen uit de afgelopen periode zijn de
volgende.

Vanaf 1 januari 1995 verlopen de bestellingen voor
boeken via de acquisitiemodule van Libis; daar-
door zijn alle bestellingen meteen zichtbaar in de
catalogus. De collectieve Libis-Net-catalogus (met
onder andere het bezit van de informatheek van
het Vlaams Parlement) was al geruime tijd in een
elementaire vorm raadpleegbaar via Internet;
vanaf 1 januari 1997 is de catalogus onder de naam
ipac (internet public access catalogue) met een vol-
ledig vernieuwde Internet-interface beschikbaar.
Ter verbetering van de uitleen is sinds 1 juli 1997
een moderne barcode-scanner in gebruik (ter ver-
vanging van de leespen).

De commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
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Het volledige geautomatiseerde bezit van de mees-
te Belgische wetenschappelijke en speciale bibliot-
heken (met onder andere het bezit van de informa-
theek van het Vlaams Parlement) is begin septem-
ber 1996 verschenen op cd-rom. Onder de bena-
ming CCB (Collectieve Catalogus België) geeft de
cd-rom de bezitsstand weer per 1 augustus 1996. In
het najaar van 1996 werden via de bemiddeling van
de informatheek circa 50 van die cd-rom’s tegen
een sterk gereduceerde prijs verkocht onder de
leden en het personeel van het Vlaams Parlement.

3.2.2 Opzoekings- en documentatiediensten

De vragen naar gespecialiseerde informatie en
documentatie zijn met de eerste rechtstreekse ver-
kiezing en de talrijke vernieuwingen van het
Vlaams Parlement sterk toegenomen. De inzet van
het personeel gaat in toenemende mate naar de
kwaliteitsvolle, accurate en snelle beantwoording
van die talloze vragen. Steeds meer ontwikkelt de
informatheek zich tot een elektronische informa-
tieverstrekker. Het raadplegen van elektronische
databanken ten behoeve van de gebruiker en de
directe beschikbaarstelling van die databanken aan
de gebruiker kent een gestage groei.

De centrale informatiebalie in de leeszaal van de
informatheek vormt de spil van de dienstverlenen-
de activiteiten. Er is een permanente mondelinge,
telefonische (telefoon, fax, antwoordapparaat),
schriftelijke, elektronische (intern netwerk en e-
mail) beschikbaarheid. Speciale aandacht binnen
de opzoekings- en documentatie-activiteiten is
gegaan naar: persdocumentatie, juridische en parle-
mentaire documentatie, speciale dossiers rond
bevoegdheidsdomeinen van het Vlaams Parlement
en korte feitelijke informatie rond de meest uiteen-
lopende thema’s.

De informatheek kan vanaf 1995 steeds meer pers-
documentatie verzamelen en beschikbaar stellen
via elektronische weg (cd-rom’s, Internet, belga,
online-hosts). Zo verzorgt de informatheek vanaf
1995 in samenwerking met het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap de gratis verspreiding van
het wekelijkse binnenlandse persoverzicht onder
alle Vlaamse volksvertegenwoordigers; hetzelfde
gebeurt met het dagelijkse internationale persover-
zicht voor alle leden van de Commissie voor Bui-
tenlandse en Europese Aangelegenheden. Vanaf 1
januari 1997 wordt het wekelijkse binnenlandse
persoverzicht ontsloten via een Access-databank.

In de periode april-juli 1996 heeft de informatheek
als test-site gefungeerd voor Central Station, de
gezamenlijke elektronische knipselkrant via Inter-
net van de Belgische krantenuitgevers ; in de perio-
de augustus-december 1996 was de informatheek
van het Vlaams Parlement een van de eerste offi-
ciële gebruikers ; dat veelbelovende initiatief is
door problemen rond de auteursrechten in decem-
ber 1996 door de uitgevers stopgezet.

Voor de parlementaire documentatie vormt het
documentaire fonds van Vlaris (het geautomati-
seerde informatiesysteem van het Vlaams Parle-
ment) de belangrijkste informatiebron.

Rond bevoegdheidsdomeinen van het Vlaams Par-
lement werden speciale dossiers samengesteld. Een
greep uit de vele dossiers:

– Boelwerf (november-december 1996)
– Armoede en kansarmoede (maart 1997)
– Arbeid (maart 1997)
– Begeleiding bij samenstelling van de inventaris

van Vlaamse decreten, 1972-1997, die bepalin-
gen bevatten over parlementaire controle op de
uitvoering van de decreten (augustus 1997).

3.2.3 Publicaties

Op geregelde tijdstippen brengt de informatheek
overzichten uit van publicaties: een persknipsel-
krant met selectie van artikelen uit de Belgische
pers over het Vlaams Parlement (vanaf juni 1995),
een maandelijkse aanwinstenlijst van boeken (ver-
nieuwd vanaf januari 1997) en een maandelijkse
aanwinstenlijst van tijdschriftartikelen (vanaf april
1997).

3.2.4 Documentlevering en interbibliothecair leen-
verkeer

Medio 1996 werd een ruilabonnementenregeling
voor parlementaire publicaties tussen de verschil-
lende parlementen in België ontwikkeld. Het inter-
bibliothecaire leenverkeer (IBL) kende een kwali-
tatieve verbetering door nieuwe edities van de col-
lectieve catalogi Antilope (tijdschriften) en CCB
(boeken) en een koppeling in 1996 van Pandora en
Impala, de geautomatiseerde IBL-modules van
respectievelijk het Libis-Net en het Antwerpse
Vubis-Net.



111

3.2.5 Extra gebruikersdiensten

Naast de uitgebreide persoonlijke dienstverlening
die de informatheek biedt, werden voor bepaalde
doelgroepen ook specifieke initiatieven genomen.
Zo worden rondleidingen en een individuele
gebruikersinstructie van de vele nieuwe volksverte-
genwoordigers (vanaf juni 1995) georganiseerd. Bij
het gebruik van het steeds groeiende aantal elek-
tronische databanken kan ook gespecialiseerde
hulp worden gevraagd.

Op organisatorisch gebied bracht de informatheek
een nieuw gebruikersreglement uit (juli 1997). Het
contact met de gebruikers wordt bovendien geka-
naliseerd in een gebruikerswerkgroep (opgericht in
het najaar 1997) en door de publicatie van actuele
nieuwsbrieven over de informatheek.

3.2.6 Dienstverlening aan externe gebruikers

De informatheek van het Vlaams Parlement fun-
geert sinds 1 juni 1995 als uniek loket voor alle
documentaire informatievragen van burgers en
organisaties. Die vele vragen hebben voor een
groot gedeelte betrekking op publicaties van het
Vlaams Parlement en op opzoekingen in het docu-
mentair fonds van Vlaris.

Externe bezoekers hebben na telefonische
afspraak ook toegang tot de informatheek, op
voorwaarde dat de informatheek van het Vlaams
Parlement de enige of de eerst in aanmerking
komende instelling is waar de gevraagde informa-
tie raadpleegbaar is. Van deze gelegenheid wordt
door individuele burgers en allerlei maatschappe-
lijke organisaties in toenemende mate gebruik
gemaakt.

3.3 Huisvesting

Bij de opening van het Vlaams Parlementsgebouw
op 16 maart 1996 werd ook de Anna Bijnszaal in
gebruik genomen. In deze lees-, studie- en ontmoe-
tingsruimte verzorgt de informatheek dagelijks
voor de volksvertegenwoordigers een ruim aanbod
van de dag- en weekbladen. Vanaf 10 juni 1996 is in
de Anna Bijnszaal ook een werkstation aanwezig
waarop de leden online en in real-time de berich-
ten van de Belga-informatiedienst kunnen raadple-
gen, downloaden en afdrukken. Vanuit de Anna
Bijnszaal (en overigens vanuit alle andere zalen en
kantoren van het Vlaams Parlement) kan ook tele-
fonisch hulp worden gevraagd aan de informa-
theek.

Door de huisvesting van het personeel in kantoren
in de buurt van de informatheek, kon de informa-
theek in het najaar van 1996 heringericht worden
met een nieuwe uitleenbalie en kon de capaciteit
van de leeszaal tot 15 zitplaatsen uitgebreid wor-
den. Ook de faciliteiten in de leeszaal voor elektro-
nische informatie werden aanzienlijk verbeterd:
Internetaansluiting, Belga-aansluiting, Vlaris-pc,
cd-rom-pc, printer. De vernieuwde infrastructuur
werd officieel in gebruik genomen op een open-
deurdag op 5 december 1996.

Uiteindelijk werd ook een oplossing gevonden
voor de magazijnproblemen. Vanaf 1 juni 1997
bevindt het grootste deel van de magazijncollectie
zich in het Brusselse depot van de firma Allied
Arthur Pierre uit Overijse. Vanaf 23 mei 1997
beschikt de informatheek over een klein tussenma-
gazijn met nieuwe magazijnrekken (vast en com-
pactus) in het Vlaamse Parlementsgebouw.

De informatheek is vanaf juni 1996 actief betrok-
ken bij de plannen voor een volledig nieuwe biblio-
theekruimte in het toekomstige Huis van de
Vlaamse Volksvertegenwoordigers (het voormalige
Postchequegebouw)

3.4 Samenwerkingsverbanden met andere instel-
lingen

De informatheek van het Vlaams Parlement is
betrokken in een aantal samenwerkingsverbanden

– VOWB: Vlaams Overlegorgaan inzake Weten-
schappelijk Bibliotheekwerk

– Libis-Net: grootste geautomatiseerde netwerk
in België van wetenschappelijke en speciale
bibliotheken

– Antilope (Antwerpse Inventaris van Lopende
Periodieken) en CCB (Collectieve Catalogus
van België; online en cd-rom); dat zijn samen-
werkingsprojecten die kaderen binnen het offi-
ciële IBL-netwerk (interbibliothecair leenver-
keer)

– Op 5 mei 1997 keurde het Bureau van het
Vlaams Parlement een samenwerkingsakkoord
goed tussen de informatheek van het Vlaams
Parlement en de Bibliotheek van het federale
parlement
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4. Het Archief

De archiefdienst staat in voor het bewaren, selecte-
ren, ontsluiten en beschikbaar stellen van de
archiefbescheiden van het Vlaams Parlement. De
biografische dienst staat in voor het verzamelen en
bewaren van biografische informatie over de leden
en de oud-leden, en voor de publicatie van het Bio-
grafisch Lexicon van het Vlaams Parlement.

De archief- en biografische dienst van het Vlaams
Parlement bestaat sinds december 1994. Sinds juni
1995 is de dienst ondergebracht in de afdeling
Informatheek en Archief.

3.1 De Archiefdienst

De archiefdienst is in verhoogd tempo verder
gegaan met het ordenen en beschrijven van de
archiefbescheiden van het Vlaams Parlement.
Samengaand daarmee zijn archiefinventarissen
over de plenaire vergadering (71 p.) en over de
commissies (140 p.) opgesteld. Die archiefinventa-
rissen zijn nu ook raadpleegbaar op het interne
netwerk van het Vlaams Parlement.

Het archiefreglement is door bepalingen op het
gebied van openbaarheid en overdracht van
archieven aangepast als gevolg van de besprekin-
gen over de verfijning van de democratie. Het nieu-
we reglement werd in juli 1997 goedgekeurd.

Wegens plaatsgebrek is in een Brussels depot
(zoals voor de informatheek) een verantwoorde,
tijdelijke huisvesting gevonden voor een gedeelte
van de archiefbescheiden.

Er werd een audio-archief aangelegd met de
geluidsopnames van de plenaire vergaderingen en
de commissievergaderingen. De geluidsopnames
worden wekelijks opgeslagen op magneto-optische
schijven.

3.2 De Biografische dienst

In december 1995 werd voor de eerste keer een
biografisch lexicon over de Vlaamse Volksverte-
genwoordigers gepubliceerd : Biografisch Lexicon
van het Vlaamse Parlement 1995. Begin 1997 volgde
het eerste jaarlijkse addendum over 1996. Het ver-

zamelen en aanvullen van de biografische informa-
tie over de leden, ook met persartikelen, wordt
stelselmatig voortgezet. Voor die persontsluiting
werd in de tweede helft van 1996 een beroep
gedaan op de elektronische knipseldienst Central
Station. Sinds het wegvallen van Central Station
gebeurt de persontsluiting op een beperktere basis
(Belga, enkele kranten). De informatisering van de
biografische gegevens van de huidige leden vindt
nu plaats via een omvangrijke Access-databank.

In het kader van de debatten over de verfijning van
de democratie heeft de biografische dienst uitge-
breide gegevens verzameld over de cumulatie van
mandaten door Vlaamse en federale volksverte-
genwoordigers.

5. Vlaris

Vlaris44 is het geïntegreerde informatiesysteem van
het Vlaams Parlement. In het systeem worden alle
parlementaire initiatieven, de agenda's en essentië-
le gegevens over de actoren in het parlement in
elektronische vorm verzameld. Het hoofddoel van
het systeem is de ondersteuning van de decreetge-
vende taken van het Parlement. Het is de bedoe-
ling dat geïntegreerde systeem continu uit te brei-
den en te moderniseren.

5.1 Structuur van Vlaris

Vlaris bestaat voorlopig uit zes deelsystemen,
waarvan er een aantal onderling verbonden zijn.
De deelsystemen zijn de volgende.

Het Documentair Fonds bevat al de volledige tek-
sten van de parlementaire initiatieven: alles wat in
het Vlaams Parlement wordt gedrukt aan voorstel-
len en ontwerpen van decreet, voorstellen van
resolutie, met redenen omklede moties, commissie-
verslagen, amendementen, Handelingen, Beknop-
te Verslagen, Bulletins van Vragen en Antwoorden
worden in het Documentair Fonds opgenomen.
Aan elk document wordt een verzameling zoge-
naamde beschrijvende gegevens gekoppeld, zoals
stuknummer, aard van een stuk, indiener, vragen-
steller, zittingsjaar e.d., waardoor het gemakkelijk
kan worden opgezocht in de databank. Daarnaast
kan ook op elk betekenisvol woord worden
gezocht in de tekst zelf van het document.

44 Vlaamse Raad Informatiesysteem; de naam bleef behouden ook na de naamsverandering in Vlaams Parlement.
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De module Procedurebeheer geeft de stand van
een bepaald parlementair initiatief in de behande-
lingsprocedure in het Vlaams Parlement vanaf de
indiening door de initiatiefnemer tot de afhande-
ling in commissie of in de plenaire vergadering.

Bij de indiening van een stuk worden de beschrij-
vende gegevens opgenomen, zoals de aard van het
stuk, de datum van indiening, de indiener(s), de
vraagsteller en de minister en het opschrift. Naar-
mate een stuk de procedure doorloopt, wordt dat
geregistreerd: de verschillende stappen in de proce-
dure van het stuk of van de vraag of interpellatie
worden telkens aangegeven door middel van een
status (en een fase voor stukken) en eventuele rele-
vante gegevens met betrekking tot een bepaalde
status worden opgenomen.

Een voorbeeld: een mondelinge vraag kan zich in
de statussen naar commissievoorzitter, onontvanke-
lijk, naar minister, behandeld en ingetrokken bevin-
den. Wanneer de vraag in de status naar minister
wordt geplaatst, wordt de datum van overzending
van de vraag aan de minister geregistreerd. Is de

vraag behandeld, dan wordt de datum van uiteen-
zetting opgenomen, samen met het nummer en de
bladzijden van de Handelingen waar de vraag en
het antwoord kunnen worden teruggevonden.

In de module Agenda zijn de agenda's van de ple-
naire vergadering en de commissievergaderingen
opgenomen. Deze module is verbonden met Proce-
durebeheer: agenda's worden opgesteld op basis
van de stand van zaken in Procedurebeheer.

Bij het creëren van de commissie-agenda's en van
de agenda van de plenaire vergadering, verschijnt
automatisch een lijst van stukken, vragen en inter-
pellaties die klaar zijn om op de betrokken agenda
te worden geplaatst. Uit deze lijsten kan een selec-
tie gemaakt worden van de stukken en van de vra-
gen en interpellaties die op een bepaalde agenda
geplaatst moeten worden. De selectie gebeurt
nadat de commissievoorzitter de commissieagenda
heeft vastgelegd en het Uitgebreid Bureau die van
de plenaire vergadering.

De Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden



114

De module Samenstelling en Personeel bevat gege-
vens over de Vlaamse volksvertegenwoordigers,
het personeel van de diensten, de medewerkers
van de Bureauleden, de fractievoorzitters en de
fracties. Bovendien geeft deze module ook de
samenstelling van de plenaire vergadering, de com-
missies, het Bureau en de Vlaamse regering. De
gegevens uit deze module worden gebruikt in de
modules Agenda en Procedurebeheer.

Met de modules Registers en Statistieken kunnen
Zaak- en Auteursregisters en statistische gegevens
worden gegenereerd van de parlementaire initia-
tieven.

5.2 Stand van zaken in Vlaris

Vlaris is operationeel sinds maart 1995. Eind sep-
tember 1997 is de stand van zaken als volgt.

De gedrukte Stukken van de vorige zittingsperiode
vanaf de buitengewone zitting 1992 en van de hui-
dige zittingsperiode tot heden zijn raadpleegbaar.
Wat de andere gedrukte documenten betreft, zijn
de volgende gegevens verzameld.

– Handelingen: de Handelingen van de plenaire
vergadering en de commissievergaderingen zijn
opgenomen vanaf het zittingsjaar 1993-1994.

– Schriftelijke vragen zijn opgenomen vanaf 1
januari 1994.

– Beknopte verslagen zijn opgenomen vanaf
maart 1997.

De Stukken, de Handelingen, de Bulletins van Vra-
gen en Antwoorden en de Beknopte Verslagen
worden in het Documentair Fonds opgenomen
vanaf het ogenblik dat ze gedrukt zijn. Fotografisch
gezette documenten of documentgedeeltes, zoals
b.v. de adviezen van de Raad van State of van de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen,
bepaalde bijlagen bij commissieverslagen en grafie-
ken of afbeeldingen zijn voorlopig nog niet
beschikbaar.

De stand van zaken van alle parlementaire initia-
tieven en de agenda's van de vergaderingen vanaf
de buitengewone  zitting 1995, zijn beschikbaar in
de modules Procedurebeheer en Agenda.

5.3 Perspectieven en ontwikkeling van Vlaris

5.3.1 Materiële uitbreiding van de gegevens

Een aantal documenten, die nu wegens technische
of organisatorische redenen niet of niet volledig
zijn opgenomen, zullen worden toegevoegd aan de
databank. Voorbeelden daarvan zijn de perkamen-
ten - de teksten van de door het Vlaams Parlement
aangenomen decreten -, grafieken en afbeeldingen.

Een project voor de opname van de parlementaire
documenten uit het archief (periode 1972 - 1991)
werd gestart. Het is de bedoeling die documenten
fotografisch op te nemen, en de documenten
opzoekbaar te maken aan de hand van de beschrij-
vende gegevens. Bepaalde afleveringen van de
Handelingen en van de Bulletins van Vragen en
Antwoorden van de vorige zittingsperiode (1992-
1995) moeten ook nog worden aangevuld.

5.3.2 Structurele uitbreiding van Vlaris

Het Vlaris 2-project is in de eerste fase van ontwik-
keling: het behelst een grondige vernieuwing van
het Vlarisprogramma, waarbij ook gebruik ge-
maakt wordt van de Intranettechnologie. Het is
bovendien de bedoeling om een aantal andere
bestaande databanken en registratiesystemen die
gebruikt worden in het Vlaams Parlement te inte-
greren in Vlaris: gegevens van de ledenadministra-
tie, de personeelsadministratie en biografische
notities bijvoorbeeld.

In de nog te creëren web-site van het Vlaams Par-
lement op Internet zal elke burger eveneens toe-
gang hebben tot Vlaris.
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financieel beheer op vrijwillige basis en in overleg
met het Rekenhof open en efficiënter georgani-
seerd. Het Rekenhof controleert thans de rekenin-
gen van het Vlaams Parlement. De interne controle
op de uitgaven en op de strikte toepassing van de
wetgeving op de overheidsopdrachten, wordt nog
verder uitgebouwd.

2. De gebouwen van het Vlaams Parlement

2.1 Het Vlaams Parlementsgebouw

Het Vlaams Parlementsgebouw werd officieel geo-
pend op zondag 17 maart 1996. Daarmee werd het
bouw- en renovatieproject van het oude Hôtel des
Postes et de la Marine (gebouwd in de periode
1895-1905) tot een modern parlementair vergader-
complex afgesloten.47 Dat project begon in 1987,
toen de Vlaamse Raad het vroegere Postgebouw
voor een symbolische frank aankocht van de Regie
der Gebouwen.

Het beschermde Postgebouw werd volgens een
ontwerp van de architecten Willy Verstraete (Stu-
diebureau Arrow/Gent) en Jozef Fuyen (Architec-
tenbureau Fuyen/Antwerpen) volledig gereno-
veerd en grondig verbouwd. Zij combineerden in
een gedurfd architectonisch project een moderne
parlementaire infrastructuur met de beschermde
elementen van het gebouw. De afwerking van het
parlementsgebouw gebeurde in de periode maart
1995 - maart 1996. De afdeling Infrastructuur en
Aankoop hield in die periode voornamelijk toe-
zicht op de afwerkingswerkzaamheden. In de
periode na de opening moesten de kinderziekten
van het gebouw worden weggewerkt. De volledige
kostprijs van het project bedroeg 1,7 miljard frank.

Omdat het oorspronkelijke bouwwerk beschermd
was, waren de mogelijkheden om de ruimtes te
gebruiken vrij beperkt. Van bij het begin van het

1. De werkingsbegroting van het Vlaams
Parlement

Jaarlijks worden de uitgaven van het Vlaams Parle-
ment gefinancierd door een gewone dotatie die
ingeschreven wordt op de begroting van de Vlaam-
se gemeenschap, art. 0101.

In de voorbije kalenderjaren bedroeg deze dotatie:

199445 411.100.000 fr.
1995 858.400.000 fr.
1996 1.396.000.000 fr.
1997 1.513.000.000 fr.

De stijging van de dotatie loopt parallel met de
groei van het Vlaams Parlement. De dotatie 1994
was hoofdzakelijk bestemd voor de werkingskos-
ten van de Vlaamse Raad. In 1995 werden de
Vlaamse volksvertegenwoordigers voor het eerst
rechtstreeks verkozen. Vanaf juni van dat jaar werd
hun parlementaire vergoeding en de salarissen van
hun medewerkers, door het Vlaams Parlement
betaald. In 1996 was dat voor het eerst voor een
volledig jaar het geval. In maart 1996 werd het
nieuwe Vlaams parlementsgebouw in gebruik
genomen. Daardoor en ook door het enorm geste-
gen werkvolume was een aanzienlijke personeels-
uitbreiding noodzakelijk46. Die trend zet zich in
1997 nog voort.

Naast de gewone dotatie werd jaarlijks nog een
buitengewone dotatie aangevraagd voor werken,
leveringen en diensten voor de huisvesting van het
Vlaams Parlement. Die buitengewone dotatie
bedroeg de laatste jaren 225.000.000 fr.

Al sinds 1972 verleende het Rekenhof, op uitdruk-
kelijk verzoek van het Bureau, steun bij de contro-
le van de rekeningen van de Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap en de Vlaamse
Raad. Vanaf 1997 heeft het Vlaams Parlement zijn

Hoofdstuk IV
De mensen en de middelen van het Vlaams Parlement

45 Toen nog Vlaamse Raad.
46 Cf. Infra, 3.  De diensten van het Vlaams Parlement.
47 @Voor meer informatie over de geschiedenis en de inrichting van het Vlaams Parlementsgebouw, zie Marnix VAN

ESBROECK & Martine GOOSSENS, Het Vlaams Parlement, Tielt, Lannoo, 1996.
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bouwproject was het dan ook duidelijk dat niet alle
diensten in het Vlaams Parlementsgebouw onder-
dak zouden kunnen vinden. Daarom werden er
enkel de vergaderzalen en een beperkt aantal dien-
sten - waaronder de wetenschappelijke en adminis-
tratieve medewerkers van de politieke fracties - in
ondergebracht. De Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers en de meeste diensten worden in andere
gebouwen gehuisvest.

2.2 De (voorlopige) huisvesting van de Vlaamse
volksvertegenwoordigers

Ten behoeve van de Vlaamse volksvertegenwoor-
digers werd in november 1995 het zogenaamde
Anhypgebouw gehuurd, dat gelegen is aan de
Regentlaan 45-46 en dat zich aan de achterzijde
uitstrekt tot de Hertogsstraat. Het gedeelte van het
gebouw gelegen aan de Hertogsstraat werd volle-
dig gehuurd, het gedeelte aan de Regentlaan wordt
maar voor een deel door het Vlaams Parlement
ingenomen (het gelijkvloers en de verdiepingen 3
tot 6). Vanaf januari 1996 konden de Vlaamse
volksvertegenwoordigers hun intrek nemen in hun
nieuwe kantoren. Het gebouw werd dan ook omge-
doopt tot het “Huis van de Vlaamse Volksverte-
genwoordigers”.

In augustus 1997 werd het volledig vernieuwde
kantoorgebouw gelegen aan de Regentlaan 43-44
gehuurd. Eind 1997 worden de kantoren van de
Vlaamse volksvertegenwoordigers naar dat
gebouw - het nieuwe maar, nog altijd voorlopige
Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers -
overgebracht.

2.3 De (voorlopige) huisvesting van de diensten

Tot aan de opening van het Vlaams Parlementsge-
bouw waren alle diensten gehuisvest in een gedeel-
te van het Paleis der Natie dat het federale Minis-
terie van Financiën in gebruik heeft. Omdat het
personeelsbestand in de periode 1995-1996 specta-
culair groeide, was die kantoorruimte niet langer
voldoende, en werd er uitgekeken naar alternatie-
ven.

De dienst Externe Relaties, de redacties van de
Handelingen en het Beknopt Verslag en de dien-
sten van het Directoraat- en Secretariaat-generaal
werden in het Vlaams Parlementsgebouw onderge-
bracht. In mei 1996 verhuisde de volledige directie
Intern Beheer en Logistiek naar het gelijkvloers en
de zesde verdieping van het Anhypgebouw. Eind
1997 vertrekken de diensten die zich nog in het

Paleis der Natie bevinden ook naar dat gebouw. De
Informatheek wordt in het nieuw Huis van de
Vlaamse Volksvertegenwoordigers ondergebracht.

2.4 Een definitieve oplossing: de renovatie van
het voormalige Postchequegebouw 

Omdat het Vlaams Parlementsgebouw te klein is
om aan alle diensten en de Vlaamse volksvertegen-
woordigers onderdak te bieden, werd nog tijdens
het renovatieproject van het Vlaams Parlementsge-
bouw gezocht naar een definitieve oplossing. Toen
het Postchequegebouw aan de IJzerenkruisstraat -
vlak naast het Vlaams Parlementsgebouw - werd
ontruimd, kwam dat gebouw bij uitstek in aanmer-
king om de medewerkers en de parlementsleden te
huisvesten, waardoor een definitief einde zou
komen aan het ruimteprobleem. In 1991 werd het
gebouw door het Vlaams Parlement aangekocht
voor 580 miljoen frank.

Het voormalige Postchequegebouw werd in 1937
ontworpen door architect Victor Bourgeois en vol-
tooid in 1946. Het is één van de belangrijkste reali-
saties van die vermaarde Belgische modernistische
architect en in die zin een schoolvoorbeeld van de
modernistische stijl. Het gebouw en een aantal
onderdelen ervan (zoals de monumentale loketten-
zaal, de zogenaamde paternosterliften en het bui-
zenpostsysteem) werden in juli 1996 ingeschreven
op de bewaarlijst als monument, wegens hun histo-
rische, technische en artistieke waarde.

Zoals gepland werd korte tijd na de opening van
het Vlaams Parlementsgebouw een nieuw bouw-
en renovatieproject voor het voormalige Postche-
quegebouw gestart. Dat gebouw krijgt twee func-
ties : Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordi-
gers en huisvesting van de administratieve diensten
van het Vlaamse Parlement.

In 1997 werd voor het bouw- en renovatieproject
van het Postchequegebouw een internationale
architectuurwedstrijd uitgeschreven. Omdat het
gebouw beschermd is, luidde de opdracht onder
andere dat de renovatie met respect voor de eigen-
heid van de architectuur moet gebeuren. Er waren
18 inzendingen voor de wedstrijd. De Groep Plan-
ning (architecten Werner Desimpelaere, Bernard
Deconinck en Paul Lievevrouw) uit Brugge werd
op 26 juni 1997 door een internationale jury tot
eerste laureaat uitgeroepen.49

Het bekroonde project beantwoordt volgens de
jury het best aan de opdracht omdat de architecten
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het oorspronkelijke ontwerp van Bourgeois respec-
teren, op een klare manier ingrijpen in de bestaan-
de architectuur, een transparant atrium in het cen-
trale gedeelte van het gebouw willen bouwen en
het gebouw door zijn herbestemming duidelijk
nieuwe impulsen willen geven. De jury was tevens
van oordeel dat de groep Planning, in samenwer-
king met de studiebureaus Greisch, Ingenium en
Daidalos aan de criteria voldeed om het project te

leiden. Er wordt door het Parlement een begelei-
dingscommissie van deskundigen opgericht om er
tijdens de ontwerpfase en de uitvoering van het
project over te waken dat het bekroonde concept
zo veel mogelijk wordt gerespecteerd. Een bouw-
projectmanager die door het Vlaams Parlement
wordt aangesteld, controleert de voortgang van het
volledige project.

Herman Suykerbuyk, hier als voorzit-
ter van het Advies- en Overlegcomité
voor Brussel en Vlaams Brabant, telt
het grootst aantal dienstjaren; hij is de
enige Vlaamse volksvertegenwoordi-
ger die ononderbroken zetelt sedert de
oprichting van het Vlaams cultuurpar-
lement in 1971.

49 De andere laureaten waren :
2e prijs : Stéphane Beel en Lieven Achtergael
3e prijs : Atelier De Bondt
4e prijs : Van Acker en partners
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Zoals bij vele gebouwen uit die periode, werd veel-
vuldig gebruik gemaakt van asbest als isolatiemate-
riaal. Dat asbest moet daarom, als een eerste
afzonderlijke opdracht van het verbouwingspro-
ject, worden verwijderd. De kostprijs daarvan
bedraagt bijna 100 miljoen frank.

Vooraleer de bouwwerken definitief van start kun-
nen gaan, moet met de Commissie van monumen-
ten en landschappen van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest worden overlegd over de ingrepen die
door het ontwerp van de groep Planning aan het
gebouw worden aangebracht. Die moeten maxi-
maal de bescherming die op het gebouw rust,
respecteren. De totale kostprijs van de renovatie
van het Postchequegebouw wordt geschat op 1,7
miljard frank.

3. De diensten van het Vlaams Parlement:
het veranderingsproces 1995-1997

De diensten van het Vlaams Parlement zijn de
organisatie die de werking van het Vlaams Parle-
ment vlot laat verlopen. Ze werden verdeeld in
drie directies: een directie Decreetgeving, die het
parlementaire werk ondersteunt, een directie
Intern Beheer en Logistiek die de materiële wer-
king van het parlementaire gebeuren ondersteunt
en een directie Informatie, Studie en Advies. Daar-
naast verzorgt de stafdienst Externe Relaties de
betrekkingen met de pers en de burgers, het Secre-
tariaat-generaal staat de griffier bij, en het Directo-
raat-generaal de directeur-generaal.

3.1 Een organisatorische uitdaging 

De personeelsformatie van de Cultuurraad voor de
Nederlandstalige Cultuurgemeenschap/Vlaamse
Raad (1971-1995) ten tijde van het dubbelmandaat,
was vrij beperkt en volgde de stapsgewijze uitbrei-
ding van de bevoegdheden van de instelling vanaf
1971. De groei van de organisatie bleef echter
voornamelijk beperkt tot de decreetgevende dien-
sten, die de werking van de openbare vergadering
en de commissies ondersteunen. Een aantal dien-
sten ontbraken volledig in het organogram: zo
waren er bijvoorbeeld geen redacties van de Han-
delingen of het Beknopt Verslag. Andere diensten,
zoals de logistieke ondersteuning waren beperkt:
de Raad beschikte nauwelijks over eigen infrast-
ructuur, er was geen ledenadministratie en er werk-
ten slechts een handvol eigen kamerbewaarders
voor de Vlaamse Raad. Voor ondersteuning met

personeel en vergaderinfrastructuur was de Vlaam-
se Raad aangewezen op de Kamer van Volksverte-
genwoordigers, die de instelling onderdak bood.

Toen door de staatshervorming van 1988 de
bevoegdheden aanmerkelijk werden uitgebreid,
kwam de organisatorische ontwikkeling in een
stroomversnelling. Uit die periode stamt het uit-
bouwen van een eigen bibliotheek, het begin van
de informatisering en van het geautomatiseerd
informatiesysteem Vlaris, het uittekenen van een
organogram met vier directies (Administratie,
Decreetgeving, Infrastructuur & Economaat en
Studie, Documentatie & Public Relations) en het
begin van de werkzaamheden aan een nieuw
Vlaams parlementsgebouw.

De langverwachte rechtstreekse verkiezing van het
Vlaams Parlement was het resultaat van de voorlo-
pig laatste staatshervorming van 1993. Voor de
toenmalige Vlaamse Raad was het duidelijk dat de
instelling nu voor de grootste uitdagingen uit haar
geschiedenis zou komen te staan.

– Door het einde van het dubbelmandaat werd de
instelling voor het eerst samengesteld met leden
die voltijds lid zijn van het Vlaams Parlement.
Het was te verwachten dat dat tot een toename
van de parlementaire activiteit zou leiden.

– Nieuwe diensten moesten worden opgericht
(ledenadministratie, redactieteams van de Han-
delingen en het Beknopt Verslag) en de
bestaande aanzienlijk uitgebreid.

Het was bovendien de bedoeling dat het zelfstandi-
ge Vlaamse Parlement onmiddellijk zijn intrek zou
kunnen nemen in een nieuw Vlaams parlementsge-
bouw. Het zou van dan af ook de zorg krijgen over
een belangrijke eigen infrastructuur.

3.2 De doorlichting van de diensten en het veran-
deringsproces

De vraag die moest worden beantwoord was : is de
organisatie klaar voor de verzelfstandiging van het
Vlaams Parlement ? Om daarop een antwoord te
vinden kreeg het bureau EPS (Effective Public
Services), dat gespecialiseerd is in reorganisatie en
modernisering van overheidsinstellingen, de op-
dracht om de diensten van de Vlaamse Raad door
te lichten. Die doorlichting gebeurde in het najaar
van 1994 en resulteerde in een uitgebreid rapport
dat op 28 februari 1995 werd voorgesteld.



120

De conclusies van het doorlichtingsrapport waren
de volgende.

– De overgang naar een volledig zelfstandig
Vlaams Parlement met uitgebreide bevoegdhe-
den en eigen gebouwen moet onvermijdelijk
worden vertaald in een belangrijke aanpassing
en uitbreiding van de personeelsformatie. In cij-
fers uitgedrukt betekent dat een uitbreiding van
71 naar 120 medewerkers plus de aanwerving
van 36 niet-permanente medewerkers voor de
ondersteuning van de vergaderactiviteiten.

– Een integrale organisatieverandering moet op
gang worden gebracht: een nieuwe organisatie-
structuur en een aangepaste personeelsformatie
moeten hand in hand gaan met een nieuwe
organisatiecultuur en een nieuwe manage-
mentsstijl. Daarbij moet er in belangrijke mate
aandacht zijn voor de managementscapaciteiten
van de leiding en voor de actieve participatie
van de medewerkers

Samengevat: een aangepast organogram met meer
personeel maar tegelijkertijd ook een ingrijpend
veranderingsproces. Om dat veranderingsproces te
begeleiden werd onmiddellijk na de doorlichting
een tijdelijke veranderingsmanager aangesteld. De
begeleiding van het veranderingsproces gebeurde
op basis van een actieprogramma, waarvan de
krachtlijnen in september 1995 door het Bureau
werden goedgekeurd. Die krachtlijnen komen op
het volgende neer.

a. De uitgetekende nieuwe organisatiestructuur49

moet worden geconcretiseerd en de nieuwe per-
soneelsformatie moet worden ingevuld.

De nieuwe structuur brengt het aantal directies
terug van vier naar drie :

– Decreetgeving

– Intern Beheer en Logistiek

– Informatie, Studie en Advies

– met daarnaast de stafdienst Externe Rela-
ties, het Secretariaat-generaal en het later
toegevoegd Directoraat-generaal

Nieuwe afdelingen zijn een Decreetgevend Secre-
tariaat binnen de directie Decreetgeving en een

afdeling Leden voor de nieuwe ledenadministratie.
Voor elke afdeling wordt de personeelsformatie
afgestemd op duidelijk omschreven opdrachten en
taken. Het algemene uitgangspunt bij de bereke-
ning van de personeelsformatie was een verwachte
totale stijging van de parlementaire activiteit met
ongeveer 20 procent.

b. Het huisvestingsplan voor de administratieve
en logistieke diensten en voor de leden en hun
medewerkers moet worden opgesteld en in de
praktijk gebracht.

c. Er moeten opleidingsprogramma’s voor alle
medewerkers, van de griffier tot de kamerbe-
waarders, worden georganiseerd.

d. De ambtelijke leiding moet worden geresponsa-
biliseerd. Dat betekent in de eerste plaats dat
de Directieraad en een Managementteam van
afdelingshoofden en directeurs worden opge-
richt. Door een regeling uit te werken voor de
delegatie van uitvoerende en operationele
beslissingen van het Bureau naar de Directie-
raad en verder naar afdelingshoofden en indivi-
duele medewerkers, moet die responsabilisering
van de administratie inhoudelijk vorm krijgen.
Uit die responsabilisering volgt ook logisch dat
er werk wordt gemaakt van budgettering, finan-
cieel beheer, aankoopbeheer en interne contro-
le.

e. Een modern personeelsbeleid en personeelsbe-
heer moeten worden ontwikkeld, met als cen-
trale as daarin een nieuw personeelsstatuut. Dat
statuut moet uiteindelijk het tot dusver toege-
paste statuut van het personeel van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers vervangen door
statutaire regels die beter aangepast zijn aan
een modern personeelsbeleid.

g. Een totaalconcept gericht op kwaliteitsdenken
en dynamische organisatieontwikkeling moet
worden ontwikkeld, waarbij actie- en verbeter-
plannen per afdeling worden opgesteld.

De uitvoering van dat vrij ambitieuze actiepro-
gramma was een noodzakelijke voorwaarde om
het hoofd te kunnen bieden aan de verwachte en
de minder verwachte problemen die de aanvangs-
periode van de nieuwe parlementaire instelling
met zich mee zou brengen.

49 Cf. infra: 4.3.7 Het organisatieschema van de diensten van het Vlaams Parlement
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3.3 De Nota De Batselier en de kwalitatieve en
kwantitatieve vooruitgang van het parlemen-
taire werk

Bijna tegelijkertijd met de eerste stappen in het
veranderingsproces, begon in het parlement een
grondig debat over de politieke werking van de
nieuwe instelling, op basis van een discussietekst
van voorzitter Norbert De Batselier50. Deze nota
was vooral gericht op een ingrijpende kwalitatieve
verbetering van de werking van het parlement,
zowel wat de decreetgeving als wat de controleren-
de functie betreft. In feite kwam de organisatie dus
in een dubbel en gelijklopend proces terecht : een
vernieuwing van de politieke werking van de
instelling en een organisatorische aanpassing.

De afschaffing van het dubbelmandaat leidde zoals
verwacht tijdens het eerste werkjaar tot een sterke
toename van de parlementaire activiteit. Maar ook
de kwaliteit van het parlementaire werk werd ver-
beterd. Doordat meer volksvertegenwoordigers

aan de parlementaire werkzaamheden konden
deelnemen werden de debatten intenser. Na het
eerste werkjaar bleek dan ook dat de werkelijke
stijging van de parlementaire activiteit 70 percent
bedroeg, wat aanzienlijk meer was dan de oor-
spronkelijk geraamde 20 percent. Bovendien was
er ook een zeer sterke stijging van wat we extra-
parlementair werk zouden kunnen noemen, zoals
een grote toestroom van bezoekers en de organisa-
tie van allerhande grote en kleine niet-parlemen-
taire evenementen in het nieuwe parlementsge-
bouw.

Zoals uit dit jaarverslag ook blijkt is het ondertus-
sen duidelijk geworden dat de verhoging van de
parlementaire activiteit een structureel gegeven is.
Dat kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de
rechtstreekse gevolgen van de reglementswijzigin-
gen die zijn voortgekomen uit de Nota De Batselier
en die van kracht geworden zijn vanaf het parle-
mentaire werkjaar '96-'97.

Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant 

50 Toekomstige werking Vlaams Parlement : herwaarderen en versterken. Deze tekst werd goedgekeurd door de politieke
fracties op 14 maart 1996.
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De toename van het werkvolume als gevolg van de
hoge activiteitsgraad van de instelling was een
belangrijk gegeven in de ontwikkeling van het ver-
anderingsproces en had een dubbel gevolg. Ener-
zijds was het een krachtige impuls om de organisa-
tieverandering in de richting van een meer dynami-
sche en efficiënte organisatie verder te zetten,
anderzijds bemoeilijkte het een aantal opties die
genomen werden om het veranderingsproces te
doen slagen. Dat laatste heeft er voor gezorgd dat
uiteindelijk niet alles wat in het actieprogramma
werd aangekondigd op één jaar tijd kon worden
waargemaakt. Zo verliep het introduceren van
nieuwe technieken in het personeelsbeleid eerder
stroef. Functioneringsgesprekken en de evaluatie
van medewerkers beginnen slechts traag hun weg
in de organisatie te vinden.

Belangrijk was de inspanning die werd geleverd
rond de ambtelijke leiding van de organisatie. De
Directieraad begon te functioneren als team en
daaraan gekoppeld kwam er na overleg binnen het
Vast Bureau, de gevraagde delegatie van bevoegd-
heden van het Bureau naar de diensten51. Dat was
niet alleen belangrijk voor het responsabiliseren
van de ambtelijke top, maar ook voor het meer
efficiënt maken van de organisatie. Directeurs en
afdelingshoofden werden afzonderlijk getraind in
het leidinggeven. Aan de afdelingshoofden werd
gevraagd hun afdeling kritisch door te lichten en
verbeterplannen op te stellen samen met hun
medewerkers.

Na ongeveer een jaar werken rapporteerde de ver-
anderingsmanager aan het Bureau dat het veran-
deringsproces de organisatie grondig had gemoder-
niseerd, maar dat er nog een lange weg moest wor-
den afgelegd. Daarom was er ook bijkomende
knowhow op het gebied van modern bedrijfsma-
nagement nodig. Uiteindelijk heeft het Bureau de
optie genomen om een algemeen manager aan te
trekken, die de leiding krijgt van alle aspecten van
het personeelsbeleid, het beheer van de infrastruc-
tuur, het financieel management en de voortzetting
van het veranderingsproces. Begin april 1997 is die
manager in dienst getreden als directeur-generaal.

3.4 Waar staat de organisatie ?

3.4.1 Een veranderingsproces dat niet af is

De voortdurende groei van de parlementaire acti-
viteit heeft er voor gezorgd dat de personeelsfor-
matie al na één jaar Vlaams Parlement moest wor-
den aangepast. Een bijkomende uitbreiding met 41
medewerkers, door het Bureau op 6 november
1996 en door de plenaire vergadering op 5 maart
1997 goedgekeurd, brengt de totale personeelsfor-
matie van het Vlaams Parlement op 195. De perso-
neelsformatie voorziet nu in 159 voltijdse mede-
werkers, 34 niet-permanenten met een tweederde-
functie en twee halftijdse personeelsleden. Op
anderhalf jaar tijd betekent dat dus bijna een ver-
drievoudiging van het personeelsbestand. Het is
begrijpelijk dat door die explosieve groei de orga-
nisatie nog steeds naar interne stabiliteit op zoek is.

3.4.2 Organisatorische vernieuwingen

Op een jaar tijd werd er heel wat organisatorisch
verwezenlijkt.

– Het Vlaams Parlementsgebouw werd in gebruik
genomen en bijkomende huisvesting werd
gehuurd, waardoor alle diensten onderdak heb-
ben gevonden.

– Een nieuwe aan de eigen noden aangepaste
werktijd- en vakantieregeling, die door een zeer
grote flexibiliteit wordt gekenmerkt, werd inge-
voerd.

– Er werd een grote afdeling Logistiek opgericht
(van 7 naar 41 kamerbewaarders) en de taken
van de kamerbewaarder werden geherdefi-
nieerd: de kamerbewaarder werd van een
manusjes-van-alles een volwaardige onthaal-
werker.

– Vanaf de opening van het nieuwe Vlaamse Parle-
mentsgebouw wordt een glazen-huispolitiek
gevoerd, er wordt niet alleen een massale stroom
van bezoekers ontvangen maar er is tegelijker-

51 Zie hierover Responsabilisering van en delegatie aan de administratie, Werkwijze van de directieraad, Rol van de drie
secretarissen van het Vast Bureau, drie nota’s die in de loop van 1996 en 1997 werden goedgekeurd.



123

tijd ook veel meer aandacht voor het voorlich-
tingsbeleid van het Vlaams Parlement.

– Er werd een nieuwe, eigentijdse huisstijl ont-
wikkeld die in de gehele organisatie wordt toe-
gepast.

– Nieuwe redactieploegen Handelingen en Be-
knopt Verslag werden samengesteld.

– De diensten werden geresponsabiliseerd, en
verschillende bevoegdheden werden gedele-
geerd aan de ambtelijk verantwoordelijken.

Deze opsomming is verre van volledig en doet
eigenlijk afbreuk aan de talrijke andere kleine en
grotere organisatorische realisaties.

3.5 Van een reactieve naar een proactieve organi-
satiecultuur

Het veranderingsproces heeft een grondige omslag
in de organisatiecultuur teweeggebracht, waarbij
de moeilijke overstap van een reactieve naar een
responsieve organisatie is gemaakt. Het secretari-
aat van de Vlaamse Raad oude stijl had een reac-
tieve organisatiecultuur die niet op kwalitatieve
organisatorische groei gericht was. Een aantal
ingrepen die uit het veranderingsproces zijn voort-
gekomen, helpen geleidelijk een proactieve cultuur
te ontwikkelen. Dat betekent vooral dat de dien-
sten van het Vlaams Parlement snel en efficiënt
leren inspelen op de vele en dikwijls onverwachte
evoluties en wendingen die het politieke leven met
zich meebrengt.

3.5.1 Leren planmatig werken : de introductie van
een beleids-en managementscyclus 

Het is voor de diensten van het Parlement erg
belangrijk te weten welke dienstverlening de op-
drachtgever verwacht. De delegatie van bevoegdhe-
den van het Bureau aan de diensten is gebaseerd op
het principe dat het Bureau de krachtlijnen vastlegt
van wat de diensten aan dienstverlening moeten
presteren. Het Bureau bepaalt de opdrachten aan
de diensten en de doelstellingen die moeten wor-
den verwezenlijkt. De diensten zijn dan zelf verant-
woordelijk om opdrachten uit te voeren en de doel-
stellingen die daarbij worden gesteld op de meest
efficiënte manier te bereiken.

Een en ander moet worden waargemaakt door
planmatig en doelgericht werken in het kader van
een samenhangende jaarlijkse managementscyclus.

1. Beleid-, doel- en strategiebepaling worden elk
jaar door het Bureau vastgelegd. De diensten
doen daarvoor zelf voorststellen, waarover het
Bureau zich uitspreekt.

2. De diensten werken een jaarplan uit, waarin per
afdeling wordt beschreven hoe de doelstellin-
gen zullen worden bereikt. Daaraan wordt ook
een jaarbudget verbonden.

3. Het jaarplan wordt uitgevoerd : de ambtelijke
leiding controleert en rapporteert aan de be-
voegde secretarissen van het Bureau. Halfjaar-
lijks is er een tussentijds rapport aan het Bureau,
waarbij eventuele bijsturingen aan het jaarplan
worden voorgesteld.

4. Op basis van een eindrapport wordt de werking
van het afgelopen jaar geëvalueerd. Daarna kan
de cyclus opnieuw beginnen.

De managementscyclus is een dynamisch proces :
in de jaarlijkse evaluatie worden de resultaten van
een jaar getoetst aan de doelstellingen voor dat
jaar. Uit die evaluatie worden dan lessen getrokken
voor de volgende periode. Bij voorkeur wordt de
jaarplanning ingepast in een langetermijnplanning
met doelstellingen over een langere periode.

Deze manier van werken is nieuw voor de organi-
satie: ze bestaat er in essentie in dat de politieke
leiding van de organisatie de hoofdlijnen vastlegt
en zijn beslissingsbevoegdheid voorbehoudt voor
de belangrijke aangelegenheden. Tegelijkertijd
betekent het doorschuiven van bevoegdheden naar
de diensten echter ook dat het Bureau een veel
grotere controlemogelijkheid krijgt op de resulta-
ten.

Het eerste jaarplan werd op 13 mei 1997 door het
Bureau principieel goedgekeurd. In dat plan heb-
ben alle afdelingen de aspecten van hun werking
geïnventariseerd. Er is echter nog te weinig
gekwantificeerd, meestal omdat de afdelingen
onvoldoende statistische gegevens over hun wer-
king hebben bijgehouden. Ook ontbreekt bij een
groot aantal onderdelen van het plan nog de bere-
kening van de budgettaire impact. Het is in elk
geval belangrijk dat bij deze eerste poging tot plan-
ning het ambtelijk management en de medewer-
kers in de verschillende afdelingen verplicht zijn
geweest grondig na te denken over hun doelstellin-
gen en hun taken. De volgende jaren kan nu op
deze eerste planningservaring worden voortge-
bouwd.
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3.5.2 De uitbouw van een dynamisch en modern
personeelsbeleid 

3.5.2.1 Een dynamische totaalvisie op personeels-
beleid

De sterke groei van de organisatie in de periode
1995-97 betekent niet dat er in de toekomst op
nieuwe uitdagingen steeds een uitbreiding van de
personeelsformatie zal volgen. Belangrijker is een
modern personeelsbeleid, dat het mogelijk moet
maken met het beschikbare personeelsbestand de
doelstellingen telkens weer waar te maken. Het
berekenen van de inzet van de medewerkers is
overigens een belangrijk onderdeel van de jaar-
planning.

Optimale efficiënte inzet van de medewerkers is nu
een van de eerste opdrachten van het geresponsa-
biliseerde ambtelijk management. Belangrijk daar-
bij zijn : de blijvende zorg voor het verbeteren van
de leidinggevende capaciteiten van de afdelings-
hoofden en de directeurs, de ontwikkeling van
functioneringsevaluatie-instrumenten, het uitwer-
ken van functieprofielen, een beleid met betrek-
king tot mobiliteit en loopbaanontwikkeling en
vormings- en opleidingsprogramma’s. Al die aspec-
ten worden binnen één dynamische totaalvisie op
personeelsbeleid samengebracht.

3.5.2.2 Het invoeren van de functioneringsevaluatie

Aan het ontwerpen van een werkbaar evaluatiesys-
teem van de medewerkers wordt bijzondere aan-
dacht besteed. In de managementscyclus is evalu-
atie een belangrijk moment. In die fase van de
cyclus wordt teruggekeken op de voorbije werking,
en worden de nodige lessen getrokken om de wer-
king in de volgende periode te verbeteren. Ervarin-
gen bij andere overheidsdiensten hebben aange-
toond dat het invoeren van evaluatie niet alleen
een zeer arbeidsintensieve operatie is, waarbij de
gehele organisatie wordt gemobiliseerd, maar de
eerste evaluatie-ervaringen geven meestal ook niet
de resultaten die men er van verwacht heeft.

Functioneringsevaluatie is een managementsinstru-
ment, dat uitdrukkelijk bedoeld is om het functio-
neren van de medewerkers en van de organisatie in
haar geheel te verbeteren. In de eerste plaats moet
functioneringsevaluatie de sterke en zwakke pun-
ten van het functioneren van de medewerkers aan
het licht brengen. Dat leidt tot een betere begelei-
ding van de medewerkers of tot het ontwerpen van
een opleidingsprogramma. Als dat nodig is, kan er
een bijsturing van de personeelsformatie uit voort-

vloeien, door toewijzing van andere functies aan
medewerkers (de juiste man/vrouw op de juiste
plaats).

Het invoeren van een evaluatiesysteem is een pro-
ces waarbij meer komt kijken dan alleen maar het
op papier zetten van een aantal procedures. Tijdens
dat proces worden de functieprofielen van de
medewerkers ontwikkeld, functioneringsgesprek-
ken organisatiebreed ingevoerd en worden de lei-
dinggevenden opgeleid tot goede evaluatoren. Het
is van in het begin voor iedereen binnen de organi-
satie duidelijk dat met een evaluatiesysteem geen
bedreigend sanctioneringsmiddel wordt ingevoerd,
dat leidt naar zware ingrepen als degradaties of
zelfs ontslag.

De functioneringsevaluatie wordt ingevoerd in de
loop van 1998. Eerst worden de leidinggevenden
geëvalueerd, daarop volgt de evaluatie van alle
andere medewerkers.

3.5.2.3 Het ontwerpen van een eigen personeels-
statuut

Er is nu voldoende duidelijkheid over de diverse
aspecten van een gemoderniseerd personeelsbe-
leid, zodat in de komende periode een aangepast
personeelsstatuut kan worden opgesteld. Dat sta-
tuut schept het kader waarbinnen de rechten en de
plichten van de personeelsleden duidelijk omschre-
ven zijn. Tegelijkertijd wordt het statuut een instru-
ment van het moderne personeelsbeleid en is het
geen verzameling van regels die een dynamisch
personeelsbeheer afremmen. Het personeelssta-
tuut wordt volgens de planning ingevoerd in de
loop van 1998.

3.5.3 Opdrachtverklaring en basiswaarden

In de opdrachtverklaring, opgenomen in het eerste
jaarplan van de diensten van het Vlaams Parle-
ment, wordt de visie op de huidige en de toekom-
stige werking van de diensten voorgesteld :

"De diensten van het Vlaams Parlement willen
uitgroeien tot een ondersteuning op hoog
niveau van de werking van het Vlaams Parle-
ment in de ruimst mogelijke zin. De diensten
willen een pijler zijn voor de efficiënte en
democratische werking van het Vlaams Parle-
ment en een brug naar de burger.

De dienstverlening is gebaseerd op volgende
waarden: betrouwbaarheid, expertise, integri-
teit, klantvriendelijkheid, professionalisme,
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openheid en transparantie, resultaatgerichtheid,
wederzijds respect en stijl.

De diensten reiken goed onderbouwde voor-
stellen aan, op een innoverende en durvende
manier."

Daaraan worden een aantal waarden, gevolgen en
principes verbonden die een richtsnoer zijn voor de
werking van de diensten in de komende periode :

a. Volledig en loyaal toepassen en concretiseren
door de diensten van de bepalingen van het
delegatiebesluit;

b. verdere responsabilisering van de diensten en
de medewerkers;

c. professionele managementinbreng op het ge-
bied van visie, planning, dynamiek en pro-actief
optreden;

d. efficiënte inzet van personele, financiële en
andere middelen;

e. modern personeels- en vormingsbeleid;

f. sturing van de organisatie via jaarplanning, bud-
gettoetsing, periodieke rapportage en jaarver-
slag;

g. goed voorbereide dossiers met ruim draagvlak
in de organisatie; horizontale werkgroepen vor-
men hiervoor een belangrijk instrument;

h. verder stimuleren van het veranderingsproces;

i. professionele informatiedoorstroming, bevorde-
ring van de communicatie en verbetering van
de onderlinge samenwerking.

Op korte termijn willen de diensten zo een proac-
tieve organisatiecultuur ontwikkelen met een
samenhangende toekomstvisie en langetermijn-
doelstellingen, die voor de gehele organisatie gel-
den, als basis. Tegelijkertijd zorgt een proactieve
cultuur er voor dat nieuwe opdrachten soepel in de
werking kunnen worden geïntegreerd.

In de komende periode is de doelstelling van de
organisatie om kwaliteitsgericht te leren denken. In
het bedrijfsleven werkt men met de zogenaamde

De Commissie  ad hoc Armoede en Uitsluiting
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ISO 9000 kwaliteitsnorm. Ook de diensten van het
Vlaams Parlement zullen die methode toepassen
om zich tot een kwaliteitsorganisatie te ontwikke-
len.

Kwaliteit nastreven betekent zich niet tevreden
stellen met het niveau dat op een bepaald ogenblik
word bereikt. Er wordt steeds gezocht naar verbe-
teringen in de werking van de diensten, in de "pro-
ducten" die we afleveren en in de verhouding met
de klanten/opdrachtgevers.

3.6 Doelstellingen tot het einde van de huidige
zittingsperiode

3.6.1 Tweede fase in de uitwerking van de Nota De
Batselier : organisatorische vernieuwing ver-
bonden met de verfijning van de democratie

In een eerste fase werden een aantal elementen
van de Nota De Batselier vertaald in reglementswij-
zigingen die moeten bijdragen tot de kwalitatieve
verbetering van de parlementswerking. De volgen-
de stap heeft een aantal organisatorische conse-
quenties. Zo moeten de diensten bijdragen tot de
verbetering van de kwaliteit van het decreetgeven-
de werk: men vraagt leesvriendelijke, toegankelij-
ke, doorzichtige en beter gecoördineerde regelge-
ving. Verder is er nood aan nazorg van de decretale
werking : uitvoeringsbesluiten moeten worden
geïnventariseerd en decreten moeten worden geë-
valueerd. Voor de diensten van het Vlaams Parle-
ment zijn dat belangrijke opdrachten: zij leveren er
de nodige bijdragen toe zoals taaladvies, documen-
tatie, studie en legistieke ondersteuning.

Andere aspecten die volgens de Nota De Batselier
worden uitgewerkt, en die door de organisatie wor-
den opgevangen zijn onder andere :

– nog meer aandacht voor het voorlichtingsbeleid
van het parlement;

– organisatie van ondersteunend wetenschappe-
lijk onderzoek;

– samenwerkingsverbanden met de andere as-
semblees, onder meer tussen de parlementaire
bibliotheken;

– uitbouw van milieuzorg in de diensten van het
Parlement;

– verdere evolutie van Vlaris tot een gebruiks-
vriendelijk informatiesysteem, dat ook publiek
toegankelijk wordt via Internet;

– integratie van de ombudsdienst van de Vlaamse
Gemeenschap in het Vlaams Parlement.

Over al deze zaken heeft een werkgroep zelf voor-
stellen geformuleerd, die door het Uitgebreid
Bureau werden goedgekeurd op 5 mei 1997. Uit
die voorstellen blijkt dat er opnieuw een aantal
taken voor de organisatie bijkomen.

3.6.2 Organisatorische doelstellingen

De jaarplanning 1997 formuleerde de doelstellin-
gen voor de volgende jaren als volgt :

"Bij het einde van de huidige zittingsperiode willen
de diensten van het Vlaams Parlement er op een
substantiële wijze toe hebben bijgedragen dat :

– de interne en externe communicatie op de snelste
en meest accurate manier gebeurt, binnen de
mogelijkheden van de op dat ogenblik beschik-
bare middelen;

– de decreetgevende functie optimaal ondersteund
blijft, ondanks de toenemende complexiteit;

– het Vlaams Parlement een ruimere bekendheid
en waardering geniet bij de Vlaamse burger;

– de Vlaamse volksvertegenwoordigers op een een-
voudige en gestructureerde manier, met inzet van
de meest moderne communicatie- en informatie-
middelen, hun werkzaamheden kunnen plannen
en afwerken;

– de Vlaamse volksvertegenwoordigers en andere
geïnteresseerden op de meest vlotte wijze alle
nuttige informatie over het Vlaams Parlement en
zijn werking kunnen krijgen;

– het personeel optimaal is opgeleid en beschikt
over aangepaste huisvesting en werkmiddelen,
met inbegrip van een modern en kwaliteitsstimu-
lerend statuut, om de beleidsdoelstellingen blij-
vend te realiseren;

– het kwaliteitsbewustzijn, de organisatievorm en
de procedures van de diensten aan de ISO-9000-
reeksnorm voldoet (met de mogelijkheid tot het
behalen van de desbetreffende certificatie);
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– een financieel instrumentarium beschikbaar is
teneinde de gestelde doelstellingen te bereiken in
het kader van de goedgekeurde begroting."

3.7 Het organisatieschema van de diensten van
het Vlaams Parlement

De diensten van het Vlaams Parlement zijn gegroe-
peerd in drie directies en een stafdienst. Elke direc-
tie (onder leiding van een bestuursdirecteur) heeft
een aantal afdelingen (geleid door een afdelings-
hoofd). In de afdelingen en de stafdienst werken er
193 eigen personeelsleden van het Vlaams Parle-
ment. De overgrote meerderheid van die perso-
neelsleden werkt in statutair dienstverband. Een
beperkt aantal medewerkers is aangeworven op
basis van een arbeidsovereenkomst (contractu-
elen). Een gedeelte van het personeel werkt deel-
tijds in de zogenaamde niet-permanente diensten,
die enkel actief zijn wanneer het Parlement verga-
dert.

1. De kerntaak van de diensten, het ondersteunen
van de politieke werking van het Parlement,
wordt uitgevoerd door de directie Decreetge-
ving. Die is onderverdeeld in drie afdelingen.

– De afdeling Openbare Vergadering is verant-
woordelijk voor de werking van de plenaire
vergaderingen en de publicatie van Hande-
lingen en Beknopt Verslag, en voor de
behandeling en het beheer van de schrifelij-
ke parlementaire vragen en de publicatie
van het Bulletin van Vragen en Antwoorden.
De redacties van de Handelingen en het
Beknopt Verslag zijn niet-permanente dien-
sten.

– De afdeling Commissies is verantwoordelijk
voor de administratieve en inhoudelijke
ondersteuning van de werking van de parle-
mentaire commissies.

– Het Decreetgevend Secretariaat groepeert de
technisch-ondersteunende functies van de
decreetgeving :

– het beheer van Vlaris

– de publicatie van de gedrukte Stukken

– de wetgevingstechnische ondersteuning
van de decreetgeving in de legistieke cel

– het drukken van de stukken en de andere
publicaties in de drukkerij

– het stockbeheer van de publicaties

– de verzending.

2. De logistieke diensten, die de materiële en
praktische ondersteuning van het Vlaams Parle-
ment verzorgen, werden samengebracht in de
directie Intern Beheer en Logistiek :

– De afdeling Personeel en Organisatie verzorgt
de personeelsadministratie van het eigen per-
soneel en van de medewerkers van de leden,
de bureauleden en de fracties; zij ontwikkelt
het personeels- en vormingsbeleid van het
eigen personeel en de organisatie en de admi-
nistratie van een Dienst voor Maatschappe-
lijk Welzijn zijn er ondergebracht.

– De afdeling Leden verzorgt de administratie
van de Vlaamse parlementsleden.

– De afdeling Financiën bewaakt de begroting
en de boekhouding van het Vlaams Parle-
ment.

– De afdeling Infrastructuur en Aankoop staat
in voor het beheer van de gebouwen en de
centrale aankoopadministratie.

– De afdeling Logistiek organiseert de ont-
haaltaken.

– Een medische stafdienst van twee  halftijdse
artsen 

3. De directie Informatie, Studie en Advies groe-
peert de afdelingen die het werk van het
Vlaams Parlement inhoudelijk ondersteunen.

– Informatheek en Archief : de informatheek is
niet alleen een bibliotheek, maar een cen-
trum uitgerust met de meest moderne multi-
mediale technologie, dat de nodige informa-
tie aan de parlementsleden en de medewer-
kers op maat aanlevert; in deze afdeling is
ook de archiefdienst geïntegreerd.

– De afdeling Informatica ontwikkelt eigen
informaticatoepassingen (zoals Vlaris) en
beheert de geautomatiseerde systemen in
het Parlement.

– De afdeling Studie en Advies bestaat uit twee
diensten :

– de dienst Taaladvies staat in voor de taal-
kundige kwaliteit van de decreetgeving
en voor de communicatie-technische
ondersteuning van de dagelijkse werking
van het Parlement;
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– de Juridische dienst geeft juridische
ondersteuning aan de decreetgeving en
de dagelijkse werking.

4. De stafdienst Externe relaties toegevoegd aan
het Secretariaat-generaal, staat onder leiding
van een bestuursdirecteur en is verantwoorde-
lijk voor het voorlichtingsbeleid, de externe
communicatie en de informatieverstrekking, de
persrelaties, de internationale contacten, de
organisatie van evenementen en bezoeken aan
het parlement en het beheer van de kunstcol-
lectie.

5. In het secretariaat-generaal en het directoraat-
generaal, bestaande uit de leidende ambtenaren
en hun medewerkers, wordt de dagelijkse lei-
ding van de diensten gecoördineerd.

4. De personeelsleden van de politieke fracties
en de Vlaamse volksvertegenwoordigers

De politieke fracties en de Vlaamse volksvertegen-
woordigers worden ondersteund door wetenschap-
pelijke en administratieve medewerkers. Zij beho-
ren niet tot de vaste personeelsformatie van het
Vlaams Parlement. Ze worden rechtstreeks door
de fracties en de volksvertegenwoordigers aange-
duid. De personeels-en salarisadministratie van
deze groep personeelsleden wordt verzorgd door
de afdeling Personeel & Organisatie van het
Vlaams Parlement.

Omgerekend in voltijdse equivalenten zijn er op
dit ogenblik 176 medewerkers van de Vlaamse
volksvertegenwoordigers, de bureauleden en de
politieke fracties in dienst bij het Vlaams Parle-
ment. Die medewerkers kunnen worden onderver-

deeld in administratieve medewerkers van de
Vlaamse volksvertegenwoordigers, fractiemede-
werkers en medewerkers van de voorzitter en van
de leden van het Bureau.

Administratieve medewerkers van de Vlaamse
volksvertegenwoordigers

De 124 volkvertegenwoordigers kunnen elk een
administratieve medewerker in dienst nemen, ter
ondersteuning van hun secretariaat. Eventueel
kunnen zij een voltijdse functie verdelen over twee
deeltijdse functies. In het totaal zijn er 150 adminis-
tratieve medewerkers in dienst.

Fractiemedewerkers

Afhankelijk van hun grootte kunnen de politieke
fracties wetenschappelijke en administratieve
medewerkers in dienst nemen, ter ondersteuning
van de werking van de fractie. Omgerekend in vol-
tijdse equivalenten hebben de fracties recht op 40
medewerkers. Elke fractievoorzitter heeft boven-
dien een eigen universitaire medewerker/secretaris.

Medewerkers van de voorzitter en van de leden van
het Bureau

Het kabinet van de voorzitter van het Parlement
bestaat uit 5 personeelsleden :

– 2 universitaire medewerkers : een adviseur en
een wetenschappelijke medewerker;

– 2 administratieve medewerkers;
– 1 chauffeur.

De overige 7 leden van het Bureau hebben een
universitaire medewerker-secretaris.

Tabel 85 De medewerkers van de politieke fracties

CVP VLD SP VB VU Agalev

Universitair medewerker fractievoorzitter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Wetenschappelijk medewerkers 7,5 5,5 5 3,5 2 1,5

Administratief medewerkers 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0
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Bijlagen
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(1) Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting
(2) Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
(3) Commissie voor Cultuur en Sport
(4) Commissie voor Financiën en Begroting
(5) Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud
(6) Commissie voor Mediabeleid
(7) Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
(8) Commissie voor Reglement en Samenwerking
(9) Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
(10) Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken
(11) Commissie voor Vervolgingen
(12) Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
(13) Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
(14) Subcommissie voor Financiën en Begroting
(15) Subcommissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
(16) Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant
(17) Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
(18) Commissie ad hoc, betreffende artikel 125 van de Grondwet
(19) Commissie ad hoc, Armoede en Uitsluiting
(20) Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie
(21) Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Nummering van de commissies, werkgroepen en 
interparlementaire instellingen
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1. CVP (37 leden)
Vast Plaatsvervangend

Sonja BECQ (12) (16) (7) (17) (19)
Georges BEERDEN (5) (21) (1)
Herman CANDRIES (13) (16) (20) (2) (4) (7) (21)
Leo CANNAERTS (2) (4) (12) (13) (19)
Georges CARDOEN (1-voorzitter) (9) (16)
Joachim COENS (3) (9) (6) (8)
Carl DECALUWE (4) (6) (9) (19)
Leo DELCROIX (6) (8) (4) (10)
Jos DE MEYER (7) (15) (5) (13)
Paul DEPREZ (2) (13) (18) (4) (7)
Johan DE ROO (fractievoorzitter) (4) (8) (13) (5) (10) (12)
Mia DE SCHAMPHELAERE (4) (7) (19) (8) (10) (13) (17) (21)
Peter DESMET (5) (11) (4)
Michel DOOMST (6) (16) (9)
Paul DUMEZ (9) (11-voorzitter) (18) (2)
Brigitte GROUWELS (10) (12) (17) (2) (3) (16)
Veerle HEEREN (1) (17) (5) (12) (19)
Hugo MARSOUL (3) (5) (17) (12) (16) (19)
Erik MATTHIJS (6) (7) (5) (9)
Trees MERCKX-VAN GOEY (12-voorzitter) (13) (18) (19) (17)
Marc OLIVIER (1) (8) (10) (12) (19) (20) (21)
Leonard QUINTELIER (5) (9) (1) (16)
Freddy SARENS (2) (7) (6)
Eddy SCHUERMANS (13) (3) (6)
Herman SUYKERBUYK (2) (8) (10) (16-voorzitter)

(18) (20) (21)
John TAYLOR (4) (10) (14) (1) (5) (8) (13)
Maria TYBERGHIEN-
VANDENBUSSCHE (1) (9) (7) (17)
Riet VAN CLEUVENBERGEN (3) (17) (19) (12) (13)
Walter VANDENBOSSCHE (3) (16) (6) (8)
Bart VANDENDRIESSCHE (19-voorzitter) (12) (1) (10)
Mark VAN DER POORTEN (1) (9)
Mieke VAN HECKE (3) (10) (17) (18) (7) (8)
Gilbert VANLEENHOVE (7-voorzitter) (15-voorzitter)

(20) (3) (6)
Jef VAN LOOY (5) (2) (9) (21)
Marc VAN PEEL (1) (3) (17)
Hugo VAN ROMPAEY (2) (6) (3) (16)
Johan WEYTS (8) (2) (4) (10)

Bijlage 1

Samenstelling van het Vlaams Parlement op 11 juli 1997, aangevuld met de
wijzigingen sinds 13 juni 1995

Vertegenwoordiging van de vaste en de plaatsvervangende leden in de com-
missies, subcommissies, werkgroepen en interparlementaire instellingen
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2. VLD (27 leden)

Vast Plaatsvervangend

Yolande AVONTROODT (12) (17) (5) (19)
Ward BEYSEN (1) (9) (7) (8) (10)
Louis BRIL (3-voorzitter) (4) (13)
Jozef BROWAEYS (3)
Patricia CEYSENS (6) (12) (19) (17)
Marc CORDEEL (1) (8) (9)
Etienne DE GROOT (12) (6) 
Karel DE GUCHT (2) (13) (7) (10)
Anny DE MAGHT-AELBRECHT (5) (17) (19)
Julien DEMEULENAERE (1) (19) (20)
André DENYS (fractievoorzitter) (4) (6) (8) (10) (7) (13)
Roland DESWAENE (7) (20) (21)
Jacques DEVOLDER (8) (1) (2) (9) (12)
Freddy FEYTONS (1) (3) (19)
Jaak GABRIELS (9-voorzitter) (10) (2) (16)
Leo GOOVAERTS (4) (11) (16) (18)
Marino KEULEN (3) (5) (6) (17)
Patrick LACHAERT (9) (11) (18) (5)
Jacques LAVERGE (2) (13)
Stefaan PLATTEAU (2) (4) (14-voorzitter) (15)

(16) (21)
Didier RAMOUDT (13) (2) (4)
Arnold VAN APEREN (5) (9)
Marleen VANDERPOORTEN (7) (17) (3) (6) (12)
Sonja VAN LINDT (7) (12) (16) (17)
Dirk VAN MECHELEN (5-voorzitter) (6) (18) (3) (10) (13)
Mandus VERLINDEN (4) (8) (16)
Francis VERMEIREN (1) (8) (10) (16) (19)

3. SP (26 leden)

Gilbert BOSSUYT 
(fractievoorzitter) (4) (8) (10)
Norbert DE BATSELIER (4-voorzitter) (8-voorzitter)

(18-voorzitter) (20)
Herman DE LOOR (1)
Peter DE RIDDER (12) (17) (19) (3) (6)
Freddy DE VILDER (5) (10) (13)
Fred DIELENS (2) (16) (12) (13)
Johnny GOOS (6) (1) (9) (12)
Patrick HOSTEKINT (2) (7) (8)
André KENZELER (1) (4) (16)
Kathy LINDEKENS (3) (12) (6) (17)
Carlos LISABETH (4) (13) (14) (5)
Marcel LOGIST (1) (16) (8)
Jacky MAES (5) (19) (12) (13)
Lydia MAXIMUS (17) (10)
Jef SLEECKX (2-voorzitter) (13) (17)
Steve STEVAERT (9) (5)
Guy SWENNEN (11) (12) (17) (18) (19)
René SWINNEN (7) (15) (4) (9) (16)
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Vast Plaatsvervangend

Jacques TIMMERMANS (8) (21) (1) (2) (5) (9)
Bruno TOBBACK (5) (9) (11) (18) (6) (16)
Michiel VANDENBUSSCHE (3) (16) (7) (8) (10) (21)
Gracienne VAN 

NIEUWENBORGH (3) (7) (2) (17)
André VAN NIEUWKERKE (7) (3) (19)
Peter VANVELTHOVEN (6) (4) (10)
Tuur VAN WALLENDAEL (6) (18) (20) (1) (2) (3) (19)
Robert VOORHAMME (9) (10) (13-voorzitter) (7) (19)

4. Vlaams Blok (16 leden)

Wilfried AERS (12) (20) (1) (5)
Frank CREYELMAN (3) (5) (1) (12) (19)
Herman DE REUSE (4) (11) (14) (18) (6)
Filip DEWINTER 

(fractievoorzitter) (1) (8) (10) (18) (17)
Marijke DILLEN (6-voorzitter) (17) (8) (9) (13)
Pieter HUYBRECHTS (7) (9) (15) (3) (5)
Dominiek LOOTENS-STAEL (16)
Jan PENRIS (6) (9) (8) (13) (19)
Felix STRACKX (12) (19) (3)
Joris VAN HAUTHEM (7) (10) (16) (4)
Luk VAN NIEUWENHUYSEN (2) (8) (6) (10) (16) (21)
Karim VAN OVERMEIRE (2) (17) (10) (12)
Roeland VAN WALLEGHEM (16)
Christian VEROUGSTRAETE (1) (4) (21) (2) (17)
Emiel VERRIJKEN (3) (13) (2) (7)
Frans WYMEERSCH (5) (13) (19) (4) (7) (9)

5. VU (9 leden)

Jean-Marie BOGAERT (13) (14) (4)
Herman LAUWERS (9) (19) (3) (12)
Nelly MAES (3) (17) (2) (6)
Gerda RASKIN (5) (16) (17)
Johan SAUWENS (10-voorzitter) (5) (9)
Chris VANDENBROEKE (4) (15) (7) (13)
Kris VAN DIJCK (6) (7)
Paul VAN GREMBERGEN (2) (8) (20) (1)
(fractievoorzitter)
Etienne VAN VAERENBERGH (1) (12) (16) (18) (8) (10) (19)
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6. AGALEV (7 leden)
Vast Plaatsvervangend

Vera DUA (1) (17-voorzitter) (5) (8) (10) (19)
Jos GEYSELS (fractievoorzitter) (4) (6) (8) (10) (14) (3) (13) (16)
Johan MALCORPS (5) (2) (9)
Ludo SANNEN (7) (9) (15) (18) (20) (6)
Jos STASSEN (3) (13) (12)
Ria VAN DEN HEUVEL (12) (19) (1) (17)
Cecile VERWIMP-SILLIS (2) (16) (4) (7)

7. UF (1 lid)

Christian VAN EYKEN – –

8. Onafhankelijk (1 lid)

Jan CAUBERGS – –

Leden die ontslag namen tussen 13 juni 1995 en 11 juli 1997

Marcel GESQUIERE (SP) (8) (5)

Willy KUIJPERS (VU) (5) (16)(17)



137

Aanwezigen per fractie

Aantal
Commissie52 vergaderingen CVP VLD SP VB VU AGALEV

Binnenland (1) 47 232 109 162 87 42 42

Buitenland (2) 21 85 30 51 47 22 24

Cultuur (3) 29 135 81 79 58 44 35

Financiën (4) 24 126 52 100 46 26 25

Subc. Financiën (14) 10 10 11 9 8 5 8

Leefmilieu (5) 36 187 92 98 60 31 59

Media (6) 33 134 66 96 64 39 23

Onderwijs (7) 45 236 107 113 64 88 58

Subc. Onderwijs (15) 3 6 0 3 3 2 3

Reglement (8) 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtelijke Ordening (9) 33 190 96 75 67 45 62

Staatshervorming (10) 33 170 34 74 73 83 34

Vervolging (11) 0 0 0 0 0 0 0

Welzijn (12) 70 345 159 137 138 77 81

Werkgelegenheid (13) 70 309 174 197 99 80 72

Brussel en

Vlaams-Brabant (16) 11 48 11 31 31 14 10

Gelijke Kansen voor

Mannen en Vrouwen (17) 6 19 5 7 4 5 8

ad hoc art. 125 Gw. (18) 1 5 3 3 2 1 1

ad hoc Armoede (19) 11 49 16 20 11 10 9

TOTALEN 483 2286 1046 1255 862 614 554

Gemiddeld aantal aanwezige leden 4,73 op 5 2,17 op 3 2,60 op 3 1,78 op 2 1,27 op 1 1,15 op 1

Gemiddeld aantal aanwezige leden, in % 94,6 % 72,3 % 86,6 % 89,0 % 127,0 % 115,0 %

Bijlage 2

Aanwezigheid van de fracties in de commissievergaderingen tijdens het
zittingsjaar 1996-1997 – overzicht per commissie

52 de cijfers na de afkorting van de naam van de Commissie, verwijzen naar de lijst op blz. 132.
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A. Decreetgevende activiteiten

1. Binnenlandse Aangelegenheden ; hieronder valt ook : ambtenarenzaken, stadsver-
nieuwing, huisvesting, taalgebruik

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

3. Cultuur en Sport ; hieronder valt ook monumentenzorg

4. Financiën en Begroting

5. Leefmilieu en Natuurbehoud 

6. Mediabeleid

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

9. Welzijn, Gezondheid en Gezin ; hieronder valt ook emancipatiebeleid en migranten-
problematiek

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden ; hieronder valt ook energie,
toerisme

11. Constitutionele autonomie en de werking Vlaams Parlement ; hieronder valt ook de
werking van het politieke bedrijf in de brede zin van het woord

B. Beleidsvoorbereidende (voorstellen van resolutie) en controlerende activiteiten

Idem +

12. Werking Vlaamse regering 

13. Verhoudingen in de federale staat, hieronder valt ook vragen en interpellaties over
Brussel, de Rand, de taalgrens- en faciliteitengemeenten, Voeren

53 Deze verdeling zal in de volgende versies van het jaarverslag verfijnd worden.

Bijlage 3

Toelichting bij de verdeling in bevoegdheidsdomeinen53
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1. Goedgekeurde ontwerpen van decreet tijdens de buitengewone zitting
1995

NIHIL

2. Goedgekeurde ontwerpen van decreet tijdens het zittingsjaar 1995-1996

Onderwerp Bekrachtiging
en afkondiging

Decreet houdende de aanpassing van de middelenbegroting 
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995 22.11.1995
Stuk 18 (BZ 1995) - Nrs. 1 tot 3
Stuk 21 (BZ 1995) - Nr. 1

Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgaven- 22.11.1995
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotings-
jaar 1995
Stuk 19 (BZ 1995) - Nrs. 1 + Addendum, 2 tot 3J, 4 + Bijlagen, 5
Stuk 20 (BZ 1995) - Nrs. 1 + Errata, 2 tot 4
Stuk 21 (BZ 1995) - Nr. 1

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing 22.11.1995
van de begroting 1995
Stuk 85 (BZ 1995) - Nrs 1 tot 16

Decreet tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 20.12.1995
inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de veront-
reiniging door meststoffen
Stuk 148 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3 + Erratum + Bijlage, 4 tot 8

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de 22.12.1995
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996
Stuk 15 (BZ 1995) - Nrs. 1 + Bijlagen I tot XXV, 2 tot 9, 10A,
10B + Erratum, 10C tot 10K, 11, 12 + Errata, 13 tot 17
Stuk 12 (BZ 1995) - Nr. 1
Stuk 13 (BZ 1995) - Nr. 1 
Stuk 16 (BZ 1995) - Nrs. 1 tot 3
Stuk 17 (1995-1996) - Nr. 1

Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse 22.12.1995
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996
Stuk 14 (BZ 1995) - Nrs. 1 tot 3
Stuk 12 (BZ 1995) - Nr. 1
Stuk 13 (BZ 1995) - Nr. 1
Stuk 17 (1995-1996) - Nr. 1

Bijlage 4

Goedgekeurde ontwerpen van decreet tijdends de BZ 1995 en de
zittingsjaren 1995-1996 en 1996-1997
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet tot goedkeuring van het Verdrag tussen het Vlaamse 22.12.1995
Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verruiming 
van de vaarweg in de Westerschelde en van de bijlagen A,B,C,
D,E,F en G, ondertekend te Antwerpen op 17 januari 1995
Stuk 87 (BZ 1995) - Nrs. 1 en 2

Decreet tot goedkeuring van het Verdrag tussen het Vlaamse  22.12.1995
Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afvoer van 
het water van de Maas en van de bijlagen A, B en C, ondertekend 
te Antwerpen op 17 januari 1995
Stuk 88 (BZ 1995) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van het Protocol betreffende 22.12.1995
milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, en van het 
aanhangsel en de bijlagen I,II, III, IV en V, ondertekend te Madrid 
op 4 oktober 1991
Stuk 172 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 22.12.1995
begroting 1996
Stuk 147 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 25

Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking 22.12.1995
tot de Universiteit Antwerpen
Stuk 96 (BZ 1995) - Nrs. 1 tot 3 + Bijlage, 4 en 5

Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van Titel I en 22.12.1995
Titel II van de decreten betreffende de radio-omroep en de 
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995
Stuk 179 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 6

Decreet tot instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen 19.03.1996
de Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten over 
de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen,
ondertekend te Brussel op 8 maart 1994
Stuk 109 (BZ 1995) - Nrs. 1 en 2

Decreet tot goedkeuring van het Verdrag tussen de Vlaamse 19.03.1996
Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der 
Nederlanden inzake de samenwerking op het gebied van cultuur,
onderwijs, wetenschappen en welzijn, ondertekend in Antwerpen 
op 17 januari 1995
Stuk 86 - (BZ 1995) - Nrs. 1 tot 3 + Bijlagen

Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de  19.03.1996
biologische diversiteit en van de bijlagen I en II, ondertekend te 
Rio de Janeiro op 5 juni 1992
Stuk 151 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de 02.04.1996
Vlaamse regering van31 januari 1996 tot wijziging van het 
decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend 
aan de vastbenoemde personeelsleden van de Nederlandse Radio- 
en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de  Vlaamse 
Gemeenschap, en betreffende de overlevingspensioenen toegekend 
aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden
Stuk 234 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag tussen het   16.04.1996
Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het 
Waalse Gewest, de Franse Republiek en het Koninkrijk der 
Nederlanden inzake de bescherming van de Schelde, ondertekend 
in Charleville-Mézières op 26 april 1994 en in Antwerpen op 
17 januari 1995
Stuk 162 (1995-1996) - Nrs. 1 en 3

Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag tussen het 16.04.1996
Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waalse 
Gewest, de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden 
inzake de bescherming van de Maas, ondertekend in Charleville-
Mézières op 26 april 1994 en in Antwerpen op 17 januari 1995
Stuk 163 (1995-1996) - Nrs. 1 en 3

Decreet betreffende de waterkeringen 16.04.1996
Stuk 196 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 6

Decreet betreffende de lerarenopleiding en de nascholing 16.04.1996
Stuk 227 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 6

Decreet houdende tijdelijke beperking inzake programmatie 16.04.1996
en benoeming in sommige onderwijssectoren
Stuk 248 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 9

Decreet tot vaststelling van de regelen inzake de werking en 14.05.1996
de verdeling van het Sociaal Impulsfonds
Stuk 251 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 9

Decreet tot wijziging van het decreet van 7 november 1990  13.06.1996
houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de 
feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
Stuk 266 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot wijziging van het decreet van 23 oktober 1991 13.06.1996
betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten in de  
diensten en instellingen van de Vlaamse regering
Stuk 293 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3

Decreet betreffende de subsidiëring van de ondersteuningscentra 20.06.1996
van ouderverenigingen en van erkende verenigingen die vorming 
voor ouders van schoolgaande kinderen organiseren
Stuk 287 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 5
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet houdende de aanpassing van de middelenbegroting 08.07.1996
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996
Stuk 18 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3
Stuk 13 (1995-1996) - Nr. 1
Stuk 21 (1995-1996) - Nr. 1

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgaven- 08.07.1996
begroting van deVlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 1996
Stuk 19 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 9
Stuk 13 (1995-1996) - Nr. 1
Stuk 20 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 4
Stuk 21 (1995-1996) - Nr. 1

Decreet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming 08.07.1996
en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en inter-
nationale meren, en van de bijlagen I, II, III en IV, ondertekend 
te Helsinki op 17 maart 1992
Stuk 263 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van de Internationale Overeen- 08.07.1996
komst van 1989 inzake jute en juteprodukten, en van de bijlagen
A en B, opgemaakt te Genève op 3 november 1989
Stuk 284 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing  08.07.1996
van de begroting 1996
Stuk 300 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 9

Decreet betreffende het onderwijs VII 08.07.1996
Stuk 310 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 5

Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juni 1991   24.07.1996
betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap
Stuk 335 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele  24.07.1996
sportbeoefenaar
Stuk 342 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 6

Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht 24.07.1996
op de beslissingen van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn inzake de informatisering van hun diensten
Stuk 348 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 tot  24.07.1996
oprichting van de Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel
Stuk 359 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 14

Decreet houdende de ruimtelijke planning 24.07.1996
Stuk 360 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 5
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet tot vervanging van de artikelen 6 tot en met 6ter van de 24.07.1996
wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van 
de onderwijswetgeving, tot opheffing van artikel 6quater 
van dezelfde wet en tot wijziging van artikel 5 van het decreet 
van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische 
begeleidingsdiensten
Stuk 364 (1995-1996) Nrs. 1 + Addendum, 2 tot 4 

Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en de 24.07.1996
ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon 
secundair onderwijs
Stuk 365 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 5

3. Goedgekeurde ontwerpen van decreet tijdens het zittingsjaar 1996-1997

Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet tot goedkeuring van het Verdrag tot verbod van de 24.10.1996
ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het 
gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging 
van deze wapens en van drie bijlagen, ondertekend in Parijs 
op 13 januari 1993
Stuk 358 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene 26.11.1996
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 1996
Stuk 19 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging 26.11.1996
van het Europees Sociaal Handvest, opgemaakt in Turijn 
op 21 oktober 1991
Stuk 350 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschap- en 26.11.1996
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun lidstaten enerzijds, en Oekraïne anderzijds,
met de Bijlagen I tot V, met het Protocol, en met de Slotakte,
ondertekend te Luxemburg op 14 juni 1994
Stuk 349 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsverdrag 03.12.1996
tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek 
Estland, ondertekend in Tallinn op 4 maart 1996
Stuk 404 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsverdrag 03.12.1996
tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek 
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Litouwen, ondertekend in Vilnius op 7 maart 1996
Stuk 406 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsverdrag 03.12.1996
tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek 
Letland, ondertekend in Riga op 5 maart 1996
Stuk 405 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale 03.12.1996
akten : 1.de Europa-overeenkomst waarbij een associatie wordt

tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen 
en hun Lid-Staten enerzijds, en de republiek Estland 
anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 
en X, 8 Gemeenschappelijke verklaringen, twee 
akkoorden onder de vorm van wisseling van brieven,
en één Verklaring van Estland, ondertekend in 
Luxemburg op 12 juni 1995;

2. de Europa-overeenkomst waarbij een associatie wordt 
tot stand gebracht tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de republiek
Letland anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII en XVIII,
12 Gemeenschappelijke verklaringen, twee akkoorden 
onder de vorm van wisseling van brieven, en één 
Verklaring van Letland, ondertekend in Luxemburg 
op 12 juni 1995;

3. de Europa-overeenkomst waarbij een associatie wordt
tot stand gebracht tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de republiek 
Litouwen anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, 9 Gemeenschappelijke verklaringen, twee 
akkoorden onder de vorm van wisseling van brieven,
en één Verklaring van Litouwen, ondertekend in 
Luxemburg op 12 juni 1995

Stuk 408 (1995-1996) - Nrs. 1 + Addenda I tot III en 2

Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale 17.12.1996
akten : 1. de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking 

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten 
enerzijds, en de Russische Federatie anderzijds, de 
Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10, de Protocollen
1 en 2 en de Slotakte, ondertekend in Korfoe 
op 24 juni 1994;

2. de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking 
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten 
enerzijds, en de Republiek Moldavië anderzijds, de 
Bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5, het Protocol en de Slotakte,
ondertekend in Brussel op 28 november 1994

Stuk 407 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet houdende oprichting van de v.z.w. "De Rand" voor 17.12.1996
de ondersteuning van het Nederlandstalige karakter van de 
Vlaamse rand rond Brussel
Stuk 402 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 5

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de 20.12.1996
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997
Stuk 15 (1996-1997) - Nrs. 1 + Bijlagen, 2 tot 15
Stuk 12 (1996-1997) - Nr. 1
Stuk 13 (1996-1997) - Nr. 1 + Addendum + Bijlagen
Stuk 16 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2
Stuk 17 (1996-1997) - Nr. 1

Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse 20.12.1996
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997
Stuk 14 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3
Stuk 12 (1996-1997) - Nr. 1
Stuk 13 (1996-1997) - Nr. 1 + Addendum + Bijlagen
Stuk 17 (1996-1997) - Nr. 1

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 20.12.1996
Stuk 428 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 23, 24 + Erratum, 25 tot 31

Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de 20.12.1996
Vlaamse regering van 24 juli 1996 betreffende de erkenning 
van de televisiediensten
Stuk 416 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot regeling van het recht op minimumlevering van 20.12.1996
elektriciteit, gas en water
Stuk 442 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 4

Decreet betreffende het Vlaams Promotiecentrum voor 20.12.1996
Agro- en Visserijmarketing
Stuk 482 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 6

Decreet tot erkenning en subsidiëring van musea 20.12.1996
Stuk 419 (1996-1997) - Nrs. 1 + Erratum, 2 en 3

Decreet houdende oprichting van een Vlaamse Gezondheids- 20.12.1996
raad en van een Vlaamse Adviesraad inzake erkenning van 
verzorgingsvoorzieningen
Stuk 366 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 6

Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord 21.01.1997
betreffende de preventie en het beheer van het verpakkingsafval
Stuk 400 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake verstand- 04.02.1997
houding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de 
Russische Federatie, ondertekend in Brussel op 8 december 1993
Stuk 474 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de 25.02.1997
Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut 
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

voor het begrotingsjaar 1986
Stuk 23-A (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de 25.02.1997
Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut 
voor het begrotingsjaar 1987
Stuk 23-B (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de 25.02.1997
Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut 
voor het begrotingsjaar 1988
Stuk 23-C (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet basisonderwijs 25.02.1997
Stuk 451 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 15

Decreet betreffende de integrale kwaliteitszorg in de 25.02.1997
verzorgingsvoorzieningen
Stuk 367 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 9

Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse 04.03.1997
regering van 22 oktober 1996 tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 24 september 1996 tot coördinatie 
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw
Stuk 489 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2

Decreet tot regeling van de toekenning van een waarborg als 15.04.1997
verliesgarantie voor het verstrekken van risicodragend kapitaal
Stuk 473 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 7

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de 29.04.1997
Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut 
voor het begrotingsjaar 1989
Stuk 23-A (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de 29.04.1997
Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut 
voor het begrotingsjaar 1990
Stuk 23-B (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de 29.04.1997
Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut 
voor het begrotingsjaar 1991
Stuk 23-C (1996-1997) - Nrs. 1 tot 4

Decreet inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen 29.04.1997
Stuk 516 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 7

Decreet betreffende de omzetting van de BRTN in een 29.04.1997
naamloze vennootschap van publiek recht
Stuk 528 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 18
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet houdende de machtiging aan de Vlaamse regering 22.04.1997 
tot toekenning van de gewestwaarborg voor de lease-in-lease-out-
transactie van de Liefkenshoektunnel
Stuk 612 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende oprichting van een Financieringsinstrument 13.05.1997
voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector
Stuk 503 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 7

Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende 27.05.1997
regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht 
op de gemeenten
Stuk 608 (1996-1997) - Nrs 1 en 2

Decreet tot wijziging van het decreet van 29 mei 1984 houdende 24.06.1997
oprichting van de instelling Kind en Gezin
Stuk 635 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van 08.07.1997
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997
Stuk 18 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3
Stuk 13-A (1996-1997) - Nr. 1
Stuk 21 (1996-1997) - Nr. 1

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 08.07.1997
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begotingsjaar 1997
Stuk 19-A (1996-1997) - Nrs. 1 + Erratum, 2 tot 7
Stuk 13-A (1996-1997) - Nr. 1
Stuk 21 (1996-1997) - Nr. 1

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de 15.07.1997
Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut 
voor het begrotingsjaar 1992
Stuk 23-D (1996-1997) - Nrs. 1 tot 2

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing 08.07.1997
van de begroting 1997
Stuk 660 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 14

Decreet tot goedkeuring van de volgende internationale akte : 15.07.1997
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse 
bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te 
Hanoï op 24 januari 1991
Stuk 532 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale 15.07.1997
akte: Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie en de Republiek Chili inzake de wederzijdse 
bevordering en bescherming van investeringen en Protocol,
ondertekend te Brussel op 15 juli 1992
Stuk 533 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale 15.07.1997
akte : Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay 
inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van 
investeringen en Protocol, ondertekend te Brussel op 4
november 1991
Stuk 534 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2

Decreet  houdende goedkeuring van de Euro-mediterrane 15.07.1997
overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht 
tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds,
en de republiek Tunesië anderzijds, met de bijlagen I,
II, III, IV, V, VI, VII, de protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en de 
slotakte, ondertekend in Brussel op 17 juli 1995
Stuk 622 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2

Decreet tot goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag 15.07.1997
betreffende de grensoverschrijdende luchtverontreiniging over
lange afstand, van 1979, inzake beheersing van emissies van 
vluchtige organische stoffen of hun grensoverschrijdende 
stromen, ondertekend te Genève op 19 november 1991
Stuk 620 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2

Decreet tot goedkeuring van het Verdrag inzake milieu- 15.07.1997
effectrapportage in grensoverschrijdend verband en van de 
aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, ondertekend te Espoo 
op 25 februari 1991
Stuk  621 (1996-1997) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende invoering van een meer evenwichtige 15.07.1997
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen
Stuk 666 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 5

Decreet inzake interlandelijke adoptie 15.07.1997
Stuk 677 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende oprichting van een Gezins- en Welzijnsraad 15.07.1997
en van een adviserende beroepscommissie inzake gezins- en 
welzijnsaangelegenheden
Stuk 681 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende 15.07.1997
oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van 
Personen met een Handicap
Stuk 705 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen en de 15.07.1997
eindtermen van het gewoon basisonderwijs
Stuk 685 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 5

Decreet betreffende een afwijkingsprocedure voor de ont- 15.07.1997
wikkelingsdoelen en eindtermen
Stuk 699 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3



151

Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet betreffende het onderwijs VIII 15.07.1997
Stuk 697 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 5

Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder 15.07.1997
decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en 
het Universitair Centrum Antwerpen
Stuk 698 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 2

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode 15.07.1997
Stuk 654 (1996-1997) - Nrs. 1 + Erratum, 2 tot 8
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Beleidsnota

– Cultuur, gezin en welzijn in Vlaanderen
Werken aan netwerken in een menswaardige samenleving
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Stuk 129 (1995-1996) - Nr. 1

Beleidsbrieven

– Vlaanderen : ondernemend land
Nieuwe mogelijkheden uitbouwen voor de vernieuwing van de economie
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media
Stuk 140 (1995-1996) - Nr. 1

– Landbouw, tuinbouw en visserij in Vlaanderen
Naar een geïntegreerde aanpak
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media
Stuk 141 (1995-1996) - Nr 1

– De media in Vlaanderen
Pleidooi voor een slagvaardige openbare omroep en een dynamische mediasector
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media
Stuk 142 (1995-1996) - Nr 1

– School maken in Vlaanderen
Een voorwaardenscheppend en integrerend onderwijsbeleid voor de 21ste eeuw
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Luc Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaam-
se regering, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken
Stuk 143 (1995-1996) - Nr 1

– Huisvestingsbeleid
Een leefbaar Vlaanderen, waar het goed is om wonen
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele-
genheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting
Stuk 144 (1995-1996) - Nr. 1

– Vlaanderen en zijn hoofdstad Brussel
Bouwen aan een leefbaar Brussel waar iedereen zich thuis voelt
Beleidsprioriteiten 1995-1999

Bijlage 5

Beleidsnota en beleidsbrieven ingediend tijdens het zittingsjaar 1995-1996
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ingediend door mevrouw Anne Van Asbroeck, Vlaams minister van Brusselse Aan-
gelegenheden en Gelijke Kansenbeleid
Stuk 145 (1995-1996) - Nr. 1

– Gelijke kansen in Vlaanderen
Gelijke kansen voor vrouwen en minderheden
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door mevrouw Anne Van Asbroeck, Vlaams minister van Brusselse Aan-
gelegenheden en Gelijke Kansenbeleid
Stuk 155 (1995-1996) - Nr. 1

– Vlaanderen Internationaal
Naar een pro-actief buitenlands beleid waardoor de sterke punten van Vlaanderen
en de Vlamingen gevaloriseerd worden
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Luc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie
Stuk 156 (1995-1996) - Nr. 1

– Ruimtelijke structuur voor Vlaanderen
Opties voor een duurzaam en leefbaar ruimtebeheer
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening
Stuk 157 (1995-1996) - Nr. 1

– Vlaanderen sturen - Lokaal besturen
Samen met alle lokale partners werken aan een beter Vlaanderen
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele-
genheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting
Stuk 159 (1995-1996) - Nr. 1

– Toerisme Vlaanderen
Onze rijke verscheidenheid tenvolle erkennen door produktdifferentiatie en een
geïntegreerd beleid
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Luc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie
Stuk 160 (1995-1996) - Nr. 1

– Statistiek in Vlaanderen
Hoekstenen van een vernieuwd beleid
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Luc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie
Stuk 161 (1995-1996) - Nr. 1

– Het wetenschaps- en technologiebeleid in Vlaanderen
Beleidsprioriteiten 1995-1999
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ingediend door de heer Luc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie
Stuk 164 (1995-1996) - Nr. 1

– Werken in Vlaanderen
Van werkgelegenheid naar tewerkstelling
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en
Tewerkstelling
Stuk 165 (1995-1996) - Nr. 1

– Het leefmilieu in Vlaanderen
Een duurzame ontwikkeling voor de generaties van morgen
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en
Tewerkstelling
Stuk 166 (1995-1996) - Nr. 1

– Het stedelijk beleid
Naar een verbetering van de leef- en omgevingskwaliteit van steden en de achterge-
stelde buurten in Vlaanderen
ingediend door de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele-
genheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting
Stuk 167 (1995-1996) - Nr. 1

– Gezondheidsbeleid
Kwaliteit als hefboom voor een Vlaams gezondheidsbeleid
ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Finan-
ciën, Begroting en Gezondheidsbeleid
Stuk 181 (1995-1996) - Nr. 1

– Vlaanderen : naar een begroting in evenwicht
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Finan-
ciën, Begroting en Gezondheidsbeleid
Stuk 192 (1995-1996) - Nr. 1

– Herkenbaar aanwezig
Huisvesting van de diensten van de Vlaamse regering
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Finan-
ciën, Begroting en Gezondheidsbeleid
Stuk 193 (1995-1996) - Nr. 1

– Drugnota
ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Finan-
ciën, Begroting en Gezondheidsbeleid
Stuk 214 (1995-1996) - Nr. 1

– Ambtenarenzaken 1995-1999
Naar een open en kwaliteitsgerichte administratie
ingediend door de heer Luc Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaam-
se regering, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken
Stuk 276 (1995-1996) - Nr. 1
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– Multimedia in Vlaanderen
Vlaanderen, sterregio op de informatiesnelweg
Beleidsprioriteiten 1996-1999
ingediend door de heer Luc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie
Stuk 295 (1995-1996) - Nr. 1

– Buitenschoolse opvang
Beleidsprioriteiten 1995-1999
ingediend door de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Stuk 315 (1995-1996) - Nr. 1

– Letteren 1996-1999
ingediend door de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Stuk 363 (1995-1996) - Nr. 1

– Interlandelijke adoptie
ingediend door de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Stuk 395 (1995-1996) - Nr. 1

– Vlaams OCMW-beleid
ingediend door de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Stuk 396 (1995-1996) - Nr. 1

– Musea
ingediend door de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Stuk 397 (1995-1996) - Nr. 1

– Muziek
ingediend door de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Stuk 398 (1995-1996) - Nr. 1

– Samenspraak 
De structurering van advies en overleg inzake cultuur en welzijn
ingediend door de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Stuk 401 (1995-1996) - Nr. 1
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1. Goedgekeurde voorstellen van decreet tijdens de buitengewone zitting 1995

Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Bijzonder decreet houdende invoering van onverenigbaarheden 26.06.1995
met het mandaat van lid van de Vlaamse Raad
Stuk 32 (BZ 1995) - Nr. 1

Bijzonder decreet houdende instelling van een regime van politiek 26.06.1995
verlof voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse
regering die een mandaat als lid van de Vlaamse Raad of de 
Vlaamse regering uitoefenen
Stuk 48 (BZ 1995) - Nrs. 1 en 2

2. Goedgekeurde voorstellen van decreet tijdens het zittingsjaar 1995-1996

Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse 29.11.1995
regering van 4 oktober 1995 betreffende de definitieve aanwijzing
van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied 
belangrijke landbouwgebieden die aangeduid werden door het 
besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 betref-
fende de aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de 
voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, maar niet door 
het besluit van de Vlaamse regering van 15 september 1993 
betreffende de aanduiding van beschermde duingebieden en 
voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende
wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud
Stuk 117 (BZ 1995) - Nrs. 1 en 2, 3 + Bijlage, 4

Decreet houdende machtiging van de intercommunales voor 20.12.1995
kabelindustrie tot deelname aan vennootschappen die het 
kabelnetwerk in Vlaanderen tot een interactief communicatie-
netwerk uitbouwen en/of exploiteren
Stuk 146 (1995-1996) Nrs. 1 tot 7

Bijzonder decreet betreffende de benaming van de Vlaamse Raad 02.04.1996
Stuk 229 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Bijlage 6

Goedgekeurde voorstellen van decreet tijdens de BZ 1995 en de
zittingsjaren 1995-1996 en 1996-1997
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet houdende wijziging van artikel 79 van de decreten 02.04.1996
betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd 
op 25 januari 1995
Stuk 259 (1995-1996) - Nr. 1

Decreet houdende bescherming van landschappen 16.04.1996
Stuk 69 (BZ 1995) - Nrs. 1 tot 4

Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder 14.05.1996
decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent  
en het Universitair Centrum Antwerpen
Stuk 283 (1995-1996) Nrs. 1 en 2

Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1985 14.05.1996
op de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Stuk 169 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 08.07.1996
betreffende de milieuvergunning
Stuk 182 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op 16.07.1996
het natuurbehoud
Stuk 339 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3

Bijzonder decreet houdende wijziging van artikel 32 van de 24.07.1996
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen
Stuk 382 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende regeling tot erkenning van de instellingen 24.07.1996
voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap
Stuk 73 (BZ 1995) - Nrs. 1 tot 4

3. Goedgekeurde voorstellen van decreet tijdens het zittingsjaar 1996-1997

Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet houdende invoeging van artikel 22bis in de organieke 04.02.1997
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn
Stuk 285 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 04.02.1997
tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen
Stuk 104 (BZ 1995) - Nrs. 1 en 2
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Onderwerp Bekrachtiging 
en afkondiging

Decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers 04.02.1997
en studentenkamers
Stuk 437 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 7

Decreet houdende wijziging van artikelen 48 en 56 van het 15.04.1997
Wetboek der Successierechten
Stuk 505 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende de opvolging van de resoluties van de 13.05.1997
Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in 
Peking heeft plaatsgehad
Stuk 387 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 6

Decreet houdende wijziging van artikel 56 van het Wetboek der 17.06.1997
Successierechten
Stuk 645 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 24.06.1997
houdende een subsidieregeling voor instellingen voor volks-
ontwikkeling
Stuk 596 (1996-1997) - Nrs 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 15.07.1997
7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag,
het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
Stuk 436 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende oprichting van een Kinderrechten- 15.07.1997
commissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechten-
commissaris
Stuk 510 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 6

Decreet houdende instelling van het kindeffectrapport en de 15.07.1997
toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten 
van het kind
Stuk 657 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende regeling van de successietarieven tussen 15.07.1997
samenwonenden
Stuk 694 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 6

Bijzonder decreet houdende wijziging van artikel 33 van de 15.07.1997
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Stuk 709 (1996-1997) - Nr. 1
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1. Goedgekeurde resoluties tijdens de buitengewone zitting 1995

Onderwerp Goedkeuring

Resolutie betreffende de benaming van de Vlaamse Raad en 13.06.1995
van de leden van de Vlaamse Raad
Stuk 34 (BZ 1995) – Nr. 1

2. Goedgekeurde resoluties tijdens het zittingjaar 1995-1996

Onderwerp Goedkeuring

Resolutie betreffende de ontwikkeling van informatiesnelwegen in 05.12.1995
Vlaanderen
Stuk 171 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende het ontwerp van decreet van de Franse 15.12.1995
Gemeenschap houdende de uitgavenbegroting voor het
begrotingsjaar 1996
Stuk 186 (1995-1996) - Nr. 1

Resolutie betreffende de hervormingen van de BRTN 21.12.1995
Stuk 190 (1995-1996) - Nr. 1

Resolutie betreffende een verklaring van algemene verzoening tussen 21.12.1995
de Vlamingen
Stuk 191 (1995-1996) - Nr. 1

Resolutie betreffende de benaming van de Vlaamse Raad 07.02.1996
Stuk 207 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Resolutie betreffende een Vlaamse bijdrage aan de ontwikkelings- 28.02.1996
samenwerking
Stuk 233 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Resolutie betreffende de toekenning van extra financiële middelen 28.02.1996
voor Nederlandse taallessen voor migranten en vluchtelingen in het 
kader van de basiseducatie bij de begrotingscontrole 1996
Stuk 174 (1995-1996) Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de ondersteuning en begeleiding van de Vlaamse  28.02.1996
textiel- en kledingsector
Stuk 98 (BZ 1995) - Nrs. 1 tot 5

Bijlage 7

Goedgekeurde resoluties tijdens de BZ 1995 en de
zittingsjaren 1995-1996 en 1996-1997
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Onderwerp Goedkeuring

Resolutie betreffende de aanslagen in Israël 14.03.1996
Stuk 250 (1995-1996) Nr. 1

Resolutie betreffende het uitwerken van een sociaal verantwoorde 03.04.1996
uitstapregeling in het onderwijs
Stuk 218 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Resolutie betreffende het advies van de Vlaamse regering aan de 08.05.1996
federale regering over het investeringsprogramma van de 
NMBS 1996-2005
Stuk 305 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Resolutie betreffende de drastische verlaging van de werkloosheid 22.05.1996
Stuk 271 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid 22.05.1996
Stuk 292 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende de aanwezigheid van de gemeenschappen en  05.06.1996
de gewesten in de Europese Raad van Ministers
Stuk 265 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van  05.06.1996
1996 ter voorbereiding van de wijziging van de verdragen op de 
Europese Unie
Stuk 226 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 6

Resolutie betreffende maatregelen om de lichtvervuiling te beperken 19.06.1996
Stuk 126 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de armoedebestrijding 19.06.1996
Stuk 217 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de liberalisering van de binnenvaart en de nood 03.07.1996
aan begeleidende maatregelen
Stuk 238 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de realisatie van het Versterkt Transit- 03.07.1996
en Transportnetwerk (VTN)
Stuk 385 (1995-1996) - Nr. 1

Resolutie betreffende de fiscale autonomie van Vlaanderen 10.07.1996
Stuk 394 (1995-1996) - Nr. 1

Resolutie betreffende de bespreking van het Boek van het  10.07.1996
Rekenhof 1995 - 7e boek met opmerkingen en informatie 
voorgelegd aan het Vlaams Parlement
Stuk 376 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Resolutie betreffende het hanteren van een correct taalgebruik 10.07.1996
zonder overlast aan vertaalwoorden
Stuk 149 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3
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Onderwerp Goedkeuring

Resolutie betreffende de erkenning van de officiële feestdag van 10.07.1996
de Vlaamse Gemeenschap als betaalde feestdag
Stuk 246 (1995-1996) - Nrs. 1 en 2

Resolutie betreffende een aantal maatregelen in verband met 10.07.1996
kinderen en televisie
Stuk 264 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 5

3. Goedgekeurde resoluties tijdens het zittingjaar 1996-1997

Onderwerp Goedkeuring

Resolutie betreffende het medegebruik van schoolinfrastructuur 09.10.1996
door verenigingen
Stuk 317 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de functie van een decreet houdende 27.11.1996
bepalingen tot begeleiding van de begroting
Stuk 491 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende een eigen Vlaams actieplan voor een 19.12.1996
geïntegreerd slachtoffer- en daderbeleid
Stuk 453 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende de sociale subsidies aan de NV Boelwerf 19.12.1996
Vlaanderen
Stuk 511 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende de verhoging van de instapleeftijd in het 31.01.1997
kleuteronderwijs
Stuk 526 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende de overheveling van bepaalde financiële 31.01.1997
middelen van de Nationale Loterij naar de Vlaamse Gemeenschap
Stuk 77 (BZ 1995) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de concrete invulling van het Cultureel 19.02.1997
Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland 
Stuk 232 (1995-1996) - Nrs. 1 en 3

Resolutie betreffende het geweld en de repressie in Baskenland 19.02.1997
Stuk 409 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende de sluiting van Renault België te Vilvoorde 05.03.1997
Stuk 560 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende het optimaal inschakelen van personen met 19.03.1997
een handicap in het arbeidsproces 
Stuk 374 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 6
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Onderwerp Goedkeuring

Resolutie betreffende het Europees jaar tegen het racisme 19.03.1997
Stuk 580 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief 30.04.1997
in de bouwsector
Stuk 249 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 5

Resolutie betreffende de werkgelegenheid in Vlaanderen 30.04.1997
Stuk 651 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende de dringende behoefte aan een Vlaams 14.05.1997
urgentieprogramma ter bestrijding van de overmaat aan ozon in 
de troposfeer
Stuk 549 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende de houding van Vlaanderen tegenover 28.05.1997
Indonesië
Stuk 539 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende de universele dienstverlening in de 28.05.1997
telecommunicatie
Stuk 588 (1996-1997) - Nr. 1
Stuk 605 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende het vluchtelingenprobleem en zijn 28.05.1997
gevolgen in de regio van de Grote Meren
Stuk 662 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende het stimuleren van het overheidspersoneel 11.06.1997
in ruime zin om meer gebruik te maken van de fiets voor het woon-
werkverkeer
Stuk 124 (1995-1996) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende het fiscaal aanmoedigen van het ethisch 25.06.1997
beleggen
Stuk 614 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende het juridisch kader, het financieel belang 25.06.1997
en de audit van het controlesysteem van de Vlaamse Openbare 
Instellingen
Stuk 644 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 2

Resolutie betreffende het thesauriebeheer van de Vlaamse 25.06.1997
Huisvestingsmaatschappij
Stuk 655 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 2

Resolutie betreffende de financiering van het milieubeleid 25.06.1997
Stuk 667 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 6

Resolutie betreffende het Vlaamse zeehavenbeleid 25.06.1997
Stuk 673 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3
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Onderwerp Goedkeuring

Resolutie betreffende het actieve en passieve kiesrecht van 25.06.1997
de onderdanen van de Europese Unie bij gemeenteraads-
verkiezingen
Stuk 704 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 8

Resolutie betreffende de verzoening van de behoeften aan 10.07.1997
energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij
Stuk 543 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de IJzeren Rijn 10.07.1997
Stuk 718 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 10.07.1997
Stuk 708 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende de nood aan een inclusief beleid ten 10.07.1997
aanzien van kinderen, kindermishandeling, kinderrechten en 
slachtoffer- en daderhulp in Vlaanderen
Stuk 730 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende de eedformule 10.07.1997
Stuk 723 (1996-1997) - Nr. 1

Resolutie betreffende een beleidsplan voor de Vlaamse 10.07.1997
audiovisuele industrie
Stuk 653 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende het standpunt over het ontwerp van 10.07.1997
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Stuk 733 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 5

Resolutie betreffende de krachtlijnen voor een Strategisch Plan 10.07.1997
voor de Sport
Stuk 727 (1996-1997) - Nrs. 1 tot 6
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A. BZ 1995

nihil

B. 1995-1996

1. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting

1. Hoorzitting met een delegatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeen-
ten en een delegatie van de Vereniging van de Vlaamse Provincies 

2. Hoorzitting met de ambtelijke commissie belast met het opstellen van de criteria ter
verdeling van de middelen van het Sociaal Impulsfonds

3. Hoorzitting met een delegatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeen-
ten naar aanleiding van het ontwerp van decreet inzake de werking en verdeling van
het Sociaal Impulsfonds 

4. Hoorzitting met deskundigen over de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor (stu-
denten)kamers 

5. Hoorzitting met de heer Jan Gysen, administrateur-generaal RSZ PPO, over de pro-
blematiek van de pensioenen in de lokale besturen 

6. Hoorzitting met een delegatie van de Commissie voor Bestuurlijke Organisatie :
rapportering van de tussentijdse stand van zaken van de werkzaamheden 

7. Gedachtewisseling met de heer Jacob Kohnstamm, Nederlands Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, over het stedelijk beleid in Nederland en Vlaanderen 

2. Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

1. Hoorzitting met een aantal vertegenwoordigers van de taalkundig-culturele sector
over het ontwerp van decreet over het verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en
het Koninkrijk der Nederlanden op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschap-
pen en welzijn 

2. Hoorzitting met een delegatie van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssa-
menwerking (NCOS) en een aantal Afrikaanse genodigden over de mogelijke
beleidsvoorstellen in het kader van de campagne 'Vierkant voor Afrika' 

3. Gedachtewisseling over het eindrapport doorlichting VDBH 

4. Hoorzitting met de heer Ibrahim Rugova over de toestand in Kosovo 

Bijlage 8

Lijst van de hoorzittingen per commissie tijdens de BZ 1995 en de 
zittingsjaren 1995-1996 en 1996-1997
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3. Commissie voor Cultuur en Sport

1. Gedachtewisseling met professor Guido Debrabander van het Studiecentrum voor
Economisch en Sociaal Onderzoek van de UFSIA over de 'economische impacten
van cultuur en van het cultureel subsidiëringsbeleid' 

2. Hoorzitting over het aangekondigde ontwerp van decreet houdende vaststelling van
het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar 

3. Hoorzitting met deskundigen uit de museumsector naar aanleiding van het aange-
kondigde ontwerp van decreet houdende subsidiëring van musea 

4. Hoorzitting met erkende Vlaamse sportfederaties en sportbonden 

4. Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van landbouwverenigingen en bedrijven over
het ontwerp van decreet meststoffen

2. Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de SERV en met vertegenwoordigers
van de Vlaamse milieuholding, de Vlaamse milieumaatschappij en het VEV over de
studie 'Onderzoek naar de financiering van het Vlaams milieubeleid' 

3. Hoorzitting over de afvalstoffenproblematiek met OVAM 

4. Hoorzitting over de waterzuiveringsproblematiek met de Vlaamse Milieumaat-
schappij en de NV Aquafin 

5. Hoorzitting met het Instituut voor Natuurbehoud, het Instituut voor Bos- en Wild-
beheer, de VLM en de Vereniging voor Polders en Wateringen over het natuurbe-
heer en de landinrichting 

6. Hoorzitting met de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten over de finan-
ciële gevolgen van het milieubeleid voor de gemeenten 

5. Commissie voor Mediabeleid

1. Gedachtewisseling met de heer Bert De Graeve, gedelegeerd bestuurder BRTN
over de toekomst van de BRTN 

2. Hoorzitting met de professor Dirk Voorhoof (RUG) en Leo Neels over de juridi-
sche aspecten van de vrije nieuwsgaring 

3. Hoorzitting met Europees Commissaris Karel Van Miert over de Vlaamse mediade-
creetgeving in Europees perspectief 

4. Hoorzitting in het kader van het voorstel van resolutie betreffende een aantal maat-
regelen in verband met kinderen en televisie 

6. Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

1. Hoorzitting in het kader van het aangekondigde ontwerp van decreet over de lera-
renopleiding 
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2. Hoorzitting met de heer Johan Heene, voorzitter VLOR, over het VLOR-advies met
betrekking tot de PMS-centra 

3. Gedachtewisseling met een delegatie van het Universitair Ziekenhuis Gent en pro-
fessor Jan Delrue (KULeuven) over het Masterplan UZ Gent 

4. Hoorzitting in het kader van het ontwerp van decreet houdende tijdelijke beperking
inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren 

5. Hoorzitting met de ouderverenigingen in het kader van het ontwerp van decreet
betreffende de subsidiëring van de ondersteuningscentra van ouderverenigingen en
van erkende verenigingen die vorming voor ouders van schoolgaande kinderen
organiseren 

6. Hoorzitting in het kader van het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de eind-
termen en ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair
onderwijs 

7. Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

1. Hoorzittingen over het investeringsprogramma van de NMBS 1996-2005 

2. Hoorzitting met een afvaardiging van de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrug-
ge, ter afronding van de werkbezoeken van de commissie aan de havens 

3. Hoorzitting met professor Louis Albrechts en professor Charles Vermeersch over
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

4. Hoorzitting met een delegatie van de Vereniging van Vlaamse Provincies en van de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en met professoren Georges Allaert
en Boudewijn Bouckaert 

8. Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken

1. Hoorzitting met professor Danny Pieters over de rapporten van de Vlaamse Onder-
zoeksgroep Sociale Zekerheid 2002 

2. Hoorzitting met de professoren Jozef Pacolet, Frans Spinnewyn en Paul Van Rom-
puy over de rapporten van de Vlaamse Onderzoeksgroep Sociale Zekerheid 2002 

3. Hoorzitting met een delegatie van de SERV over de rapporten van de Vlaamse
Onderzoeksgroep Sociale Zekerheid 2002 

4. Hoorzitting met professor Bea Cantillon van het centrum voor Sociaal Beleid over
het onderzoeksrapport "Intercommunautaire verschillen inzake omvang, determi-
nanten en doelmatigheid van uitkeringen en bijdragen in de sociale zekerheid" 

5. Hoorzitting met dr. Walter Peeters en professor Eric Ponette van Aktiekomitee
Vlaamse Sociale Zekerheid 

6. Hoorzitting met de heer Michel Jadot, voorzitter van de Algemene Raad van het
RIZIV, over het derde rapport over de eenvormige toepassing van de wetgeving in
heel het land 
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7. Hoorzitting over hoofdstuk III.4.1 van de discussienota voor een verdere staatsher-
vorming : overdracht van de provincie- en gemeentewet 

8. Gedachtewisseling met de gemeenschapssenatoren over de stand van zaken in ver-
band met de wijzigingen van de provinciewet die nu in de Senaat voorliggen 

9. Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

1. Gedachtewisseling met het bureau van Kind en Gezin 

2. Gedachtewisseling met de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en
Welzijn, mevrouw Paula D’Hondt, voorzitter, en de heer Lieven Vandenberghe,
administrateur-generaal, van Kind en Gezin, over de toewijzing van de consultatie-
bureaus en over de interlandelijke adoptie 

3. Gedachtewisseling met het bureau van het VFSIPH over de werking van het fonds
en de nieuwe uitdagingen 

4. Hoorzitting over de problematiek in de sector bijzondere jeugdbijstand met delega-
ties van comités voor bijzondere jeugdzorg, bemiddelingscommissies bijzondere
jeugdbijstand en sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrecht-
banken 

5. Gedachtewisseling met een delegatie van het Vlaams Instituut voor Gezondheids-
promotie (VIG) 

6. Hoorzitting met mevrouw Mafrid Flekkoy, kinderpsychologe en eerste kinderom-
budsvrouw van Noorwegen, over de werking en de resultaten van de Noorse kinder-
ombudsdienst 

10. Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden

1. Hoorzitting met een afvaardiging van Electrabel en met professor Aviel Verbruggen
(UFSIA)

2. Hoorzitting met een delegatie van de Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfs-
beleid over de rol en de werking van de Commissie 

3. Hoorzitting met een delegatie van de SERV over de rol en de werking van de SERV
in het kader van voorliggende voorstellen van decreet 

4. Hoorzitting met een delegatie van de GIMV over de positie en de rol van de GIMV
na de herstructurering van het economische overheidsinitiatief, de opsplitsing tussen
GIMV en Gimvindus en het afsluiten tussen de Vlaamse regering en de GIMV van
de recente beheersovereenkomst 

5. Hoorzitting met een delegatie van de NV Mijnen en van de Vlaamse administratie,
afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie 
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11. Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant

1. Hoorzitting met de heer Lodewijk De Witte, gouverneur, en de leden van de besten-
dige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant over het actieprogramma voor de
Vlaamse rand rond Brussel (11/06/96)

12. Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

1. Hoorzitting over de problematiek van de particuliere opvanginstellingen en de bui-
tenschoolse kinderopvang met mevrouw Depreitere (Vlaamse Vereniging voor Par-
ticuliere Kinderdagverblijven) en mevrouw Cantillon (Kwaliteitscommissie voor
Buitenschoolse Kinderopvang) 

2. Hoorzitting over plaatsing van kinderen wegens armoede met het Centrum voor de
Rechten van het Kind (de heer Geert Cappelaere), het Hoger Instituut voor de
Arbeid (de heer Ides Nicaise), een vertegenwoordiger van De Cirkel, een advocaat
gespecialiseerd in Jeugdbescherming (de heer Pieter Deloof) 

3. Hoorzitting met mevrouw Rita Mulier, opdrachthoudster voor Emancipatiezaken,
over het algemeen voortgangsrapport inzake emancipatie -editie 1995- en het Rap-
port van de Werkgroep Emancipatie 

13. Verenigde Commissies van Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden en
voor Mediabeleid

1. Hoorzitting met afgevaardigden van Telenet Vlaanderen over het voorstel van
decreet kabelnetwerk Vlaanderen 

C. 1996-1997

1. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting

1. Hoorzitting over de staat van de sociale woningen, met vertegenwoordigers van de
vzw Estarte, het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
KULeuven, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en Domus Flandria 

2. Gedachtewisseling met de heer Marc Suykens, directeur van de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten, over de gemeentelijke adviesraden 

3. Hoorzittingen over het eindrapport van de Commissie Bestuurlijke Organisatie

4. Hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode

5. Voortstelling van het Charter van de Vlaamse Provincies door de Vereniging van
Vlaamse provincies

2. Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

1. Hoorzitting met Koerdische parlementsleden in ballingschap 

2. Hoorzitting met de zaakgelastigde van de Federatieve Republiek Joegoslavië over
de Kosovo-problematiek 
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3. Gedachtewisseling met de heer Martin Van Houtte, algemeen directeur van Export
Vlaanderen, over het strategisch plan voor Export Vlaanderen

4. Informatieronde met professor emeritus Robert Senelle en de heer Flor van de
Velde, in het licht van de door de "Stichting Europa van de Culturen 2002" georga-
niseerde conferentie

5. Hoorzitting met de leden van de "Stichting Europa van de Culturen 2002" over de
bevindingen van de in Maastricht georganiseerde conferentie "Maastricht Revisi-
ted..." - European Unity through Cultural Diversity"

3. Commissie voor Cultuur en Sport

1. Gedachtewisseling met een delegatie van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeen-
schap over het jeugdbeleid van de Vlaamse Gemeenschap 

2. Hoorzitting met deskundigen uit de sector in het kader van het voorstel van decreet
houdende stimulering van een geïntegreerd en kwaliteitsvol jeugdsportbeleid 

3. Gedachtewisseling met de heren Eddy Wauters, voorzitter, en Jean-Marie Philips,
directeur-generaal van de Liga Beroepsvoetbal van de Koninklijke Belgische Voet-
balbond over de toekomst van de voetbalclubs 

4. Hoorzitting met de heer Guy Redig, afgevaardigd beheerder van de Vereniging van
Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten en de professoren Gaston Beunen (fac.
L.O.K., KULeuven), Paul De Knop (H.I.L.O., VUBrussel), Yves Vanden Auweele
(fac. L.O.K., KULeuven) en Willy Laporte (H.I.L.O., UGent)

5. Hoorzitting met afgevaardigden van de Hoge Raad voor de Volksontwikkeling over
het “Advies van 19 februari 1997: Overheid en volksontwikkeling, Partners in kwali-
teitszorg”

6. Voorstelling van en gedachtewisseling over :

– de stand van zaken met betrekking tot het Strategisch Plan voor Sportend Vlaan-
deren, door de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn

– de eindresultaten van de audit van het BLOSO door vertegenwoordigers van
Andersen Consulting

– het eindrapport van het Behoefteonderzoek Sportend Vlaanderen door vertegen-
woordigers van Coopers & Lybrand

4. Commissie voor Financiën en Begroting

1. Gedachtewisseling met minister Wivina Demeester-De Meyer met betrekking tot
het gebruik van Swaptechnieken in het kader van het actief schuldbeheer

2.. Gedachtewisseling met de sociale partners van de SERV naar aanleiding van het
'rapport over het begrotingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap vanaf 1997' 

3. Gedachtewisseling met het Rekenhof betreffende het uitvoeren van een beheers-
controle door het Rekenhof 
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5. Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

1. Voorstelling van het tweede milieu- en natuurrapport Vlaanderen (MIRA 2) door
professor Aviel Verbruggen en aansluitend gedachtewisseling over het rapport 

2. Hoorzitting over de herziening van het milieurecht en de evaluatie van de milieu-
uitvoeringsreglementering met de professoren Hubert Bocken (UGent), Marc Boes
en Jan Berghmans (KULeuven) 

3. Hoorzitting met de heer Chris Coeck (RUCA) over de economische analyse van het
milieuheffingenbeleid in Vlaanderen 

4. Hoorzittingen over het ontwerp van decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu

6. Commissie voor Mediabeleid

1. Hoorzitting met de kabelmaatschappijen in het kader van het voorstel van decreet
houdende wijziging van artikel 112 van de decreten betreffende de radio-omroep en
de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 

2. Hoorzittingen in het kader van de herziening van het BRTN-decreet

3. Hoorzitting met Alcatel-Telecom over de studie van Alcatel over lokale radio's

4. Hoorzitting over het document van de Vlaamse Gemeenschap : Onderzoek naar een
nieuw frequentieplan van de Vlaamse Gemeenschap

5. Bespreking van het ontwerp van beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaam-
se Gemeenschap met de BRTN-top

6. Hoorzittingen over de problematiek van de lokale radio's

7. Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

1. Hoorzitting over de problematiek van de studiebeurzen 

2. Hoorzittingen in het kader van het ontwerp van decreet basisonderwijs 

8. Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse Havenvereniging vzw 

2. Hoorzitting over het opzeggen van de pachterscontracten door De Lijn 

3. Hoorzitting over de verkeersproblematiek rond Antwerpen 

4. Hoorzitting multimodaal model Antwerpen 

5. Hoorzitting over de beheersovereenkomst met De Lijn en het strategisch plan van
De Lijn voor de periode 1997-2001

6. Gedachtewisseling betreffende de verkeersproblematiek rond Antwerpen
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7. Hoorzitting over de afhandeling van de bezwaarschriften betreffende het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen

8. Hoorzittingen over het ontwerp van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

9. Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken

1. Hoorzittingen in verband met hoofdstuk III.4.2 van de discussienota voor een ver-
dere staatshervorming : gezondheidsbeleid en gezinsbeleid 

2. Hoorzitting over de 'Proeve van Grondwet voor Vlaanderen' 

3. Hoorzitting in verband met hoofdstuk III.4.3. van de discussienota voor een verdere
staatshervorming : werkgelegenheid

4. Hoorzitting met de heer Jan Goorden, ombudsman van de Vlaamse Gemeenschap,
over het jaarverslag 1996

5. Hoorzitting in verband met hoofdstuk III.4.4. van de discussienota voor een verdere
staatshervorming : technologie en wetenschapsbeleid

10. Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging
voor Jeugdgezondheidszorg over de werking en de toekomst van het medisch
schooltoezicht (MST) 

2. Hoorzitting naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende de oprichting
van een Kinderdienst in de Vlaamse Gemeenschap 

3. Hoorzitting met vertegenwoordigers uit de gezondheidssector in het kader van het
ontwerp van decreet betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoor-
zieningen 

4. Hoorzittingen in het kader van het ontwerp van decreet inzake de kwaliteitszorg in
de welzijnsvoorzieningen 

5. Hoorzitting over het Strategisch plan van een nationaal slachtofferbeleid, met de
heer Edward Leemans, voorzitter van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid 

6. Hoorzittingen over het Eindverslag van de Nationale commissie voor de hervorming
van de wetgeving inzake jeugdbescherming 

7. Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 29 mei 1984 houdende
oprichting van de instelling Kind en Gezin. Hoorzitting met de heer Patrick Bedert,
adjunct van de directeur bij Kind en Gezin

8. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld, Kind en
Gezin, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, belangenverenigingen van adoptiegezin-
nen, adoptiediensten, vormingsorganisaties in het kader van het ontwerp van
decreet inzake interlandelijke adoptie
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11. Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden

1. Hoorzitting met de Dienst Investeren in Vlaanderen en met Price Waterhouse Plant
Location International over het aantrekken van buitenlandse investeerders in
Vlaanderen 

2. Gedachtewisseling met de Interuniversitaire Begeleidingsgroep VIONA over het
Jaarboek 1996 "De arbeidsmarkt in Vlaanderen" uitgebracht door de Stuurgroep
Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, met medewerking van het Steunpunt Werkge-
legenheid, Arbeid en Vorming (WAV)-Leuven 

3. Hoorzittingen over de problematiek van de informatiesnelwegen, in uitvoering van
de resolutie betreffende de ontwikkeling van informatiesnelwegen in Vlaanderen,
aangenomen door het Vlaams Parlement op 5 december 1995 - aspect universele
dienstverlening 

4. Hoorzitting met de heer Dauwe, curator Boelwerf Vlaanderen, in verband met de
recente gebeurtenissen rond het dossier Boelwerf Vlaanderen 

5. Hoorzitting over de door Ernst & Young uitgebrachte audit 'Toerisme Vlaanderen' 

6. Hoorzitting met vertegenwoordigers van directie en werknemers van de betrokken
vestiging en eventueel van de toeleveringsbedrijven in het kader van de problema-
tiek van de sluiting van de Renault-vestiging in Vilvoorde 

7. Hoorzitting met een aantal deskundigen uit de sector in het kader van het ontwerp
van decreet houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse
visserij- en Aquicultuursector 

8. Gedachtewisseling met een delegatie van de GIMV over de beursgang van de
GIMV

9. Verslag van het Rekenhof betreffende de herstructurering van de GIMV, Gimvin-
dus, VMH, Mijnen en LIM en de oprichting van het Limburgfonds en van de perma-
nente werkgroep Limburg. Hoorzitting met een delegatie van de GIMV

12. Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant

1. Hoorzitting met de heer Guy Desolre, adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant 

2. Gedachtewisseling met de leden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie over het Beleidsplan Brussel

3. Hoorzitting met een delegatie van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
(OVV) over het Beleidsplan Brussel

4. Hoorzitting met publicist Guido Tastenhoye over zijn publicatie 'Vlaams-Brabant,
ingelijfd bij Brussel ?'
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13. Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

1. Hoorzitting met mevrouw Hedwig Van Roost, Opdrachthoudster voor Emancipatie-
zaken bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

14. Subcommissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

1. Gedachtewisseling met de heer Ides Nicaise (HIVA-Leuven) 

2. Gedachtewisseling met de heer J. Fiers (Vlerick Instituut voor Management) 

15. Verenigde commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin en voor Onderwijs, Vor-
ming en Wetenschapsbeleid

1. Hoorzitting over de hervorming van de opleiding kinesitherapie 

16. Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting

1. Hoorzitting met professor Jan Vranken, mede-auteur van de Jaarboeken over
Armoede en Uitsluiting 

2. Toelichting door de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele-
genheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, bij het Vlaams armoedebeleid, de link
met de Interministeriële Conferentie voor de Sociale Integratie en de werking van
de Vlaamse Intersectoriële Commissie Armoedebestrijding (VICA)

3. Toelichting bij de organisatie en de werking van het Sociaal Impulsfonds - evaluatie
door professor Herman Baert, Afdeling Sociale Pedagogiek (KULeuven) en
mevrouw Monica De Coninck, kabinetsmedewerker van de heer Leo Peeters,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisves-
ting

4. Armoede en woonbeleid

Toelichting over de relatie tussen huisvesting en armoede door professor Luc Goos-
sens, departement Politieke en Sociale wetenschappen (UFSIA) en de heer Vic
Geerts, directeur van C.V. "Ideale Woning" te Berchem

5. Hoorzitting over het thema  Armoede en diverse welzijnsaspecten met :
de heer Frans Destoop, voorzitter OCMW Kortrijk ;
de heer André Desmet, voorzitter VIBOSO ;
mevrouw An De Riek en de heer Wilfried Swinnen, wijkgezondheidscentrum Gent ;
de heer Rudy De Cock, mevrouw Marina Demeulenaer en mevrouw Gerda Masen-
hove, Kind en Gezin ;
De heer Dirk Verboven, directeur begeleidingstehuis Hof ter Heide, bijzondere
jeugdzorg

6. Hoorzitting met de heer Ides Nicaise en de heer Patrik Seys, coördinator Pluralis-
tisch Centrum Welzijnswerking regio Gent over de themata armoede en tewerkstel-
ling en armoede en onderwijs
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A.BZ 1995

Nihil

B. 1995-1996

1. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting

1. Werkbezoek aan de stad Gent 

2. Werkbezoek aan de stad Antwerpen 

3. Werkbezoek aan de stadsregio Rotterdam 

2. Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

1. Werkbezoek aan de NV Indaver te Antwerpen 

2. Werkbezoek aan de IJzervallei en het Blankaartbekken 

3. Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

1. Bezoek aan de afdeling studietoelagen van het departement Onderwijs van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

2. Werkbezoek aan de Open Universiteit van Heerlen 

3. Werkbezoek aan het Limburgs Universitair Centrum (LUC) en de Rijksuniversiteit
van Maastricht-Limburg 

4. Werkbezoek aan enkele Brusselse basisscholen 

5. Werkbezoek aan Volvo Cars Europe Industry te Gent 

4. Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

1. Werkbezoek aan de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen 

2. Werkbezoek aan de haven van Antwerpen 

3. Werkbezoek aan de haven van Zeebrugge 

4. Werkbezoek aan de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Bijlage 9

Lijst van de werkbezoeken per commissie tijdens de BZ 1995 en de
zittingsjaren 1995-1996 en 1996-1997
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5. Werkbezoek aan de haven van Gent 

5. Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

1. Werkbezoek te Berlaar en Mechelen aan voorzieningen en diensten inzake Bijzon-
dere Jeugdbijstand en de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 

2. Werkbezoek aan de Gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol 

3. Werkbezoek aan voorzieningen in de sector gehandicaptenzorg : Volwassenwerking
Lokeren, de Teerling in Lokeren en Orthopedagogisch Observatie- en Behande-
lingscentrum in Gent 

6. Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden

1. Werkbezoek aan het Landbouwsalon Agribex 

2. Werkbezoek aan de haven van Antwerpen 

3. Werkbezoek aan de haven van Zeebrugge 

4. Werkbezoek aan de Visveiling, de Haven en de Luchthaven van Oostende 

5. Werkbezoek aan de NV Tops Foods te Olen 

6. Werkbezoek aan de H. Essers & Zonen NV te Genk 

7. Werkbezoek aan Anaf Products BVBA te Dentergem (Oeselgem) en aan Unifrost
NV te Koolskamp 

8. Werkbezoek aan Dregding International NV te Zwijndrecht 

9. Werkbezoek aan Lernout en Hauspie te Ieper 

C. 1996-1997

1. Commissie voor Cultuur en Sport

1. Werkbezoek aan projecten Domus Flandria

2. Commissie voor Cultuur en Sport

1. Werkbezoek aan het Jeugdcentrum ‘De Hoge Rielen’ te Zichtaard 

2. Werkbezoek aan de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme vzw 

3. Werkbezoek aan het Rijksmuseum Amsterdam 
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3. Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

1. Werkbezoek aan Solvay Antwerpen 

2. Werkbezoek aan Hoogovens Aluminium te Duffel 

3. VEV-programma Ondernemer en Politiek, werkbezoek aan Hoogovens Aluminium
te Duffel

4. Commissie voor Mediabeleid

1. Werkbezoek aan de BRTN 

2. Werkbezoek aan EDS te Zaventem 

3. VEV-programma Ondernemer en Politiek, werkbezoek aan Roularta te Roeselare

4. Werkbezoek aan de BRTN

5. VEV-programma Ondernemer en Politiek, bedrijfsbezoek aan Telindus te Heverlee

5. Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

1. Werkbezoek aan ISS-Anderlecht 

2. Onderhoud met de redactie van het tijdschrift Klasse 

3. Werkbezoek aan het opleidingscentrum VDAB-Leuven 

6. Commisie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

1. Werkbezoek ter bestudering van de verkeersproblematiek te Antwerpen

7. Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

1. Werkbezoek aan enkele polyvalente centra algemeen welzijnswerk : Groot Eiland te
Brussel en Pluralistisch Welzijnsnetwerk Antwerpen 

8. Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden

1. Werkbezoek aan de sociale werkplaats SPIT vzw, te Kessel-Lo, de sociale werkplaats
De Wroeter, Arbeidscentrum vzw, te Kortessem ; de sociale werkplaats Taverne
Groot Eiland te Brussel

2. Werkbezoek aan Uitgeversbedrijf Tijd

3. Werkbezoek aan het Opleidingscentrum VDAB-Leuven 
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4. Werkbezoek aan de NV Barco

5. Werkbezoek aan de NV Levi-Strauss te Hooglede-Gits 

6. Werkvergadering over rationeel energiegebruik bij ETAP te Malle 

7. Werkbezoek aan het invoegbedrijf Duet te Gent 

8. VEV-programma Ondernemer en Politiek, werkbezoek aan Belgacom

9. VEV-programma Ondernemer en Politiek, bedrijfsbezoek aan Nike te Veerle-Laak-
dal
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Het Vlaams Parlement heeft krachtens sommige wettelijke en decretale bepalingen de
bevoegdheid om benoemingen of voordrachten tot benoeming te doen voor een aantal
functies binnen de uitvoerende macht. Die benoemingen en voordrachten gebeuren
allemaal op grond van de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Vlaams
Parlement.

1. Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO)

De centrale raad van bestuur van de ARGO bestaat uit twaalf leden, waarvan zes leden
worden benoemd door de Vlaamse regering op voordracht van het Vlaams Parlement.

Ter vervanging van de heer Jozef Engelen (CVP), ontslagnemend, werd in de plenaire
vergadering van 27 november 1995 de heer Albert Leyns voorgedragen.

Ter vervanging van de heer Gaston Van de Velde (VLD), ontslagnemend, werd in de
plenaire vergadering van 19 december 1996 de heer André Macharis voorgedragen. Na
zijn benoeming door de Vlaamse regering werd hij in de plenaire vergadering van 15
januari 1997 ook voorgedragen als kandidaat-ondervoorzitter van de centrale raad van
bestuur van de ARGO.

Ter vervanging van de heer Maurice Geysenbergh (SP), ontslagnemend, werd in de ple-
naire vergadering van 14 mei 1997 mevrouw Marie-Thérèse Boyen voorgedragen.

Met het oog op de volledige vernieuwing van de centrale raad van bestuur van de
ARGO per 1 januari 1998 werden in de plenaire vergadering van 10 juli 1997 vijf leden
voorgedragen : de heren Roger Coenen (CVP), André Macharis (VLD), Rudy Rydant
(VLD), Peter Steenhaut (SP) en Johan Van den Brande (CVP). Het zesde mandaat
komt het Vlaams Blok toe, dat hiervoor geen kandidaat heeft voorgedragen.

2. Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse
Gemeenschap (BRTN)

De twaalf titelvoerende leden van de raad van bestuur van de BRTN worden benoemd
door het Vlaams Parlement.

In de plenaire vergadering van 2 april 1996 werd een volledige vernieuwing van de raad
van bestuur goedgekeurd. Daarbij werden de volgende titelvoerende leden benoemd :
mevrouw Henny De Baets (SP), de heren Eric Defoort (VU), Bartholomé De Schutter
(SP), Jan Kempinaire (VLD), Jan Kerremans (VLD), Leo Pauwels (CVP), Guido Pee-
ters (SP) en Herman Schueremans (CVP), mevrouw Anna Van Cauwelaert (CVP), de
heren Jan Van Marcke (VLD) en Luc Van Nevel (CVP) en mevrouw Ingrid Vanpae-
schen (VB). Voor ieder titelvoerend lid werden ook twee plaatsvervangende leden
benoemd.

Bij decreet van 29 april 1997 werd de BRTN echter omgevormd tot een naamloze ven-
nootschap van publiek recht onder de benaming Vlaamse Radio en Televisie (VRT). Na

Bijlage 10

Bijzondere bevoegdheden van het Vlaams Parlement : benoemingen en
voordrachten
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de inwerkingtreding van artikel 4 van dat decreet zal het Vlaams Parlement niet langer
de raad van bestuur van de VRT benoemen.

3. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Tot 16 juni 1996 zetelden in de SERV zeven vertegenwoordigers van het Vlaams Parle-
ment.

In de plenaire vergadering van 5 december 1995 hadden diverse benoemingen plaats :
de heer Hubert Cossey ter vervanging van mevrouw Bea Cantillon (CVP), ontslagne-
mend, mevrouw Ingrid Lieten ter vervanging van de heer Alfons Leroy (SP), ontslagne-
mend, de heer Glenn Rayp ter vervanging van mevrouw Ann Neels (SP), ontslagne-
mend, en de heer Patrick Van Cayseele ter vervanging van de heer Herman Daems
(CVP), ontslagnemend.

Bij decreet van 14 mei 1996 houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1985 op de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen werd de vertegenwoordiging van het
Vlaams Parlement echter afgeschaft.

4. Universitair Centrum Antwerpen (UCA)

Het Vlaams Parlement heeft vier vertegenwoordigers in de raad van bestuur van het
UCA.

In de plenaire vergadering van 10 juli 1996 werden vier nieuwe vertegenwoordigers aan-
gewezen. De volgende vaste leden werden benoemd : mevrouw Yolande Avontroodt
(VLD) en de heren Dirk de Kort (CVP), Marcel Van Campen (CVP) en Tuur Van Wal-
lendael (SP). Voor ieder vast lid werd ook een opvolger benoemd.

Bij brief van 28 oktober 1996 nam de heer Tuur Van Wallendael ontslag. Hij werd opge-
volgd door zijn opvolger, de heer Thierry Vanderkindere.

5. Universiteit Gent (UG)

Het Vlaams Parlement heeft vier vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de UG.

In de plenaire vergadering van 10 juli 1996 werden vier nieuwe vertegenwoordigers aan-
gewezen. De volgende vaste leden werden benoemd : mevrouw Marina Hoornaert (SP)
en de heren Guido Sieben (VLD), Alain Van den Bossche (CVP) en Frans Verheeke
(CVP). Voor ieder vast lid werd ook een opvolger benoemd.

Bij brief van 16 september 1996 nam de heer Alain Van den Bossche ontslag. Aangezien
zijn opvolger eveneens ontslag nam, werd hij in de plenaire vergadering van 11 juni 1997
vervangen door de heer Alexander Vercamer.

6. Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT)

De elf vaste en elf plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
worden benoemd door de Koning onder de kandidaten, voorgedragen door de gemeen-
schapsraden op drie lijsten. Het Vlaams Parlement draagt vijftien kandidaten voor met
het oog op de benoeming van vijf vaste en vijf plaatsvervangende leden.

In de plenaire vergadering van 27 september 1995 werden alle leden van de commissie
vervangen. Daarbij werden de volgende kandidaten voorgedragen : als eerste kandida-
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ten de heren Marc Boes (CVP), Paul Meeus (VB), Louis Van Buyten (SP), Emmanuel
Vandenbossche (VLD) en Christiaan Van Eeckaute (CVP) ; als tweede kandidaten de
heer Yves Buysse (VB), mevrouw Greta Claes (CVP), mevrouw Christel Op De Beeck
(SP) en de heren Ivo Van den Bossche (CVP) en Willem Van den Broecke (VLD) ; als
derde kandidaten mevrouw Helga De Baets (CVP) en de heren Luc Faveyts (CVP),
Eric Indeherberge (VLD), Peter Lemmens (VB) en Jan Verlinden (SP).

Bij koninklijk besluit van 10 juni 1996 werden de eerste kandidaten benoemd tot vast lid
en de tweede kandidaten benoemd tot plaatsvervangend lid van de VCT.

7. Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (VNC)

In de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie benoemt het Vlaams Parlement dertien
vaste en dertien plaatsvervangende leden. Daarnaast mogen de fracties die dan nog niet
vertegenwoordigd zijn, een lid met adviserende stem aanwijzen.

In de plenaire vergadering van 27 november 1995 werden de volgende vaste leden
benoemd : mevrouw Rita Bladt (SP), de heer Hugo Buermans (SP), mevrouw Marie-
Louise Deckers (CVP), de heren Oscar De Wandel (VLD), Patrick Matthys (VLD),
André Meys (VU) en Jozef Snaet (CVP), mevrouw Maria Van der Elst (CVP), mevrouw
Godelieve Van Hoofstadt (CVP), de heren Johan Vanslambrouck (VB) en Jan Verlinden
(SP), mevrouw Ingrid Vrancken (VLD) en de heer Francis Wouters (VB).

De volgende leden werden als plaatsvervangers benoemd: mevrouw Elisabeth Buelens
(CVP), mevrouw Pascale De Visscher (VLD), de heren Bartold Maréchal (VB), Hugo
Meert (VLD), Koenraad Van Caimere (VU) en Emmanuel Vandenbossche (VLD),
mevrouw Jeanine Vandormael (CVP), de heer Michel Van Gorp (CVP), mevrouw
Marie-Anne Van Hijfte (SP), de heren Theophiel Van Malderen (CVP), Lucien Van
Poucke (SP), Willy Van Rooy (SP) en Robrecht Verreycken (VB).

De Agalev-fractie wees mevrouw Annemie Vercruysse aan als lid met adviserende stem.

Ter vervanging van de heer Koenraad Van Caimere (VU), ontslagnemend, werd in de
plenaire vergadering van 5 maart 1997 de heer Bart Weekers benoemd.

Ter vervanging van de heer André Meys (VU), overleden, werd in de plenaire vergade-
ring van 28 mei 1997 de heer Hubert Van de Vijvere benoemd.

Ter vervanging van de heer Patrick Matthys (VLD), ontslagnemend, werd in de plenaire
vergadering van 11 juni 1997 de heer Emmanuel Vandenbossche benoemd, die op zijn
beurt als plaatsvervangend lid werd vervangen door de heer Yvo Peeters.

8. Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie (VGRT)

De negen leden van de VGRT worden benoemd door het Vlaams Parlement.

In de plenaire vergadering van 24 april 1996 werden de negen leden van de raad vervan-
gen. Daarbij werden de volgende leden benoemd : de heren Dirk Albrecht (VLD),
Henri Coremans (SP), Paul De Baere (CVP), Jan Dyck (SP), Omer Grawet (VLD),
Karel Rimanque (CVP), André Van de Meulebroucke (VB), Marcel Van Nieuwenborgh
(CVP) en Jan Vermeire (CVP).

In de plenaire vergadering van 14 mei 1997 werd de heer Michel Roelandt benoemd ter
vervanging van de heer Jan Vermeire (CVP), die inmiddels overleden was.
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Bijlage 11

Evenementen in het Vlaams Parlement tijdens de zittingsjaren
1995-1996 en 1996-1997



186

D
ag

D
at

um
va

n
to

t
D

uu
r

E
ve

ne
m

en
t

A
an

t.
A

an
ge

vr
aa

gd
 d

oo
r

A
ar

d
R

eg
io

Z
a

16
/0

3/
96

8.
00

20
.0

0
12

.0
0

V
oo

ro
pe

ni
ng

 V
la

am
s 

P
ar

le
m

en
ts

ge
bo

uw
4.

10
0

V
la

am
s 

P
ar

le
m

en
t

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
V

L

Z
o

17
/0

3/
96

9.
00

20
.0

0
11

.0
0

O
ff

ic
ië

le
 o

pe
ni

ng
 V

la
am

s 
P

ar
le

m
en

ts
ge

bo
uw

1.
50

0
V

la
am

s 
P

ar
le

m
en

t
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

V
L

D
o

28
/0

3/
96

10
.3

0
13

.3
0

3.
00

V
oo

rs
te

lli
ng

 ja
ar

ve
rs

la
g 

V
la

am
se

 O
m

bu
ds

m
an

12
0

M
in

is
te

ri
e 

V
la

am
se

 G
em

ee
ns

ch
ap

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
V

L

V
r

10
/0

5/
96

8.
45

18
.0

0
9.

25
Sc

ho
lie

re
np

ar
le

m
en

t
75

0
Jo

ng
er

en
 e

n 
de

 W
er

el
d

je
ug

dw
er

ki
ng

V
L

V
r

24
/0

5/
96

9.
00

17
.3

0
8.

50
B

ez
oe

kd
ag

 C
V

P
-f

ra
ct

ie
 e

n 
ka

bi
ne

tt
en

45
0

C
V

P
-f

ra
ct

ie
er

ke
nd

e 
fr

ac
ti

e
V

L

M
a

3/
06

/9
6

10
.3

0
12

.4
5

2.
25

P
er

sc
on

fe
re

nt
ie

 "
D

e 
Z

om
er

fe
st

iv
al

s 
in

 B
ru

ss
el

"
50

K
ab

in
et

 M
in

is
te

r 
V

an
 A

sb
ro

ec
k

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
pe

rs

D
i

4/
06

/9
6

11
.0

0
14

.3
0

3.
50

B
ek

en
dm

ak
in

g 
C

ul
tu

re
le

 A
m

ba
ss

ad
eu

rs
35

0
K

ab
in

et
 M

in
is

te
r-

pr
es

id
en

t
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

V
L

D
i

4/
06

/9
6

14
.3

0
16

.3
0

2.
00

O
nt

va
ng

st
 J

ur
is

te
n 

St
.-P

et
er

sb
ur

g
12

K
U

L
 - 

In
st

itu
ut

 v
oo

r E
ur

op
ee

s b
el

ei
d

O
nd

er
w

ijs
R

us
la

nd

V
r

7/
06

/9
6

19
.0

0
23

.0
0

4.
00

O
nt

va
ng

st
 1

05
 ja

ar
 V

la
am

s 
P

le
it

ge
no

ot
sc

ha
p

40
0

V
la

am
s 

P
le

it
ge

no
ot

sc
ha

p
be

ro
ep

sv
er

en
ig

in
g

B
ru

ss
el

M
a

10
/0

6/
96

10
.3

0
12

.0
0

1.
50

O
ff

ic
ië

le
 o

pe
ni

ng
 B

el
ga

-i
nf

or
m

at
ie

 o
p 

ne
tw

er
k

15
V

la
am

s 
P

ar
le

m
en

t
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

pe
rs

D
i

11
/0

6/
96

10
.3

0
12

.3
0

2.
00

B
ez

oe
k 

st
em

m
ac

hi
ne

 O
os

te
nr

. p
ar

le
m

en
ts

le
de

n
20

P
hi

lip
s 

O
os

te
nr

ijk
pr

iv
é-

on
de

rn
em

in
g

O
os

te
nr

ijk

D
i

11
/0

6/
96

11
.3

0
13

.0
0

1.
50

O
nt

va
ng

st
 p

ar
le

m
en

ta
ir

e 
de

le
ga

ti
e 

E
cu

ad
or

12
V

lv
 N

el
ly

 M
ae

s
V

L
V

E
cu

ad
or

D
o

20
/0

6/
96

9.
30

13
.0

0
3.

50
O

nt
m

oe
di

ng
 V

E
V

-d
el

eg
at

ie
 m

et
 C

om
. E

co
no

m
.

50
V

lv
 R

ob
er

t V
oo

rh
am

m
e

V
L

V
V

L

D
o

20
/0

6/
96

11
.0

0
13

.0
0

2.
00

P
er

sc
on

fe
re

nt
ie

 O
pe

n 
M

on
um

en
te

nd
ag

30
K

on
in

g 
B

ou
de

w
ijn

st
ic

ht
in

g
St

ic
ht

in
g

pe
rs

V
r

21
/0

6/
96

10
.0

0
16

.0
0

6.
00

G
ro

ep
sb

ez
oe

k 
va

n 
10

0 
K

na
ck

-l
ez

er
s

12
0

R
ou

la
rt

a 
M

ed
ia

 G
ro

up
pr

iv
é-

on
de

rn
em

in
g

V
L

D
o

27
/0

6/
96

10
.0

0
12

.3
0

2.
50

O
nt

va
ng

st
 p

ar
le

m
en

ts
le

de
n 

ui
t O

ek
ra

ïn
e

15
K

on
. I

ns
tit

uu
t v

. I
nt

er
n.

 B
et

re
kk

in
ge

n
O

nd
er

w
ijs

O
ek

ra
ïn

e

W
o

10
/0

7/
96

11
.0

0
12

.3
0

1.
50

P
er

sc
on

fe
re

nt
ie

 C
om

. W
el

zi
jn

 &
 G

ez
on

dh
ei

d
30

V
la

am
s 

P
ar

le
m

en
t

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
pe

rs

W
o

10
/0

7/
96

14
.3

0
16

.0
0

1.
50

O
nt

va
ng

st
 a

rc
hi

te
ct

en
/g

ri
ff

ie
r 

W
aa

ls
 P

ar
le

m
en

t
5

C
on

se
il 

re
gi

on
al

 W
al

lo
n

W
aa

ls
e 

ov
er

he
id

W
al

lo
ni

ë

D
o

11
/0

7/
96

11
.0

0
13

.0
0

2.
00

11
 ju

li-
vi

er
in

g 
in

 D
e 

Sc
he

lp
53

0
V

la
am

s 
P

ar
le

m
en

t
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

V
L

Z
a

13
/0

7/
96

10
.0

0
16

.0
0

6.
00

O
nt

va
ng

st
 p

er
so

ne
el

 a
an

ne
m

er
s 

V
l. 

P
ar

l. 
ge

bo
uw

55
0

V
la

am
s 

P
ar

le
m

en
t

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
V

L

Z
a

31
/0

8/
96

9.
00

16
.0

0
7.

00
O

nt
va

ng
st

 a
m

bt
en

ar
en

 V
la

am
se

 G
em

ee
ns

ch
ap

20
0

M
in

is
te

ri
e 

V
la

am
se

 G
em

ee
ns

ch
ap

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
V

L

V
r

6/
09

/9
6

10
.0

0
12

.0
0

2.
00

W
er

kb
ez

oe
k 

de
le

ga
ti

e 
N

ed
er

l. 
E

er
st

e 
K

am
er

20
V

l. 
G

em
 : 

A
dm

in
. B

ui
te

nl
an

ds
 B

el
ei

d
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

N
ed

er
la

nd

V
r

6/
09

/9
6

17
.0

0
19

.3
0

2.
50

G
ro

ep
sb

ez
oe

k 
ge

no
d.

 M
in

. W
iv

. D
em

ee
st

er
12

0
K

ab
in

et
 M

in
is

te
r 

W
iv

in
a 

D
em

ee
st

er
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

V
L

W
o

11
/0

9/
96

10
.0

0
12

.0
0

2.
00

B
ez

oe
k 

de
le

ga
ti

e 
L

an
dd

ag
 N

ed
er

-O
os

te
nr

ijk
15

A
m

ba
ss

ad
e 

O
os

te
nr

ijk
A

m
ba

ss
ad

e
O

os
te

nr
ijk

D
i

17
/0

9/
96

10
.0

0
13

.0
0

3.
00

P
ri

js
ui

tr
ei

ki
ng

 E
m

ie
l V

an
 d

e 
G

uc
ht

 S
ti

ch
ti

ng
25

0
St

ic
ht

in
g 

E
m

ie
l V

an
 d

e 
G

uc
ht

St
ic

ht
in

g
V

L

T
ot

aa
l a

an
ta

l b
ez

oe
ke

rs
 o

p 
25

 e
ve

ne
m

en
te

n
9.

71
4

1.
E

ve
ne

m
en

te
n 

in
 h

et
 V

la
am

s 
P

ar
le

m
en

t 1
99

5-
19

96
(1

6 
m

aa
rt

 1
99

6 
– 

22
 s

ep
te

m
be

r 
19

96
)



187

D
ag

D
at

um
va

n
to

t
D

uu
r

E
ve

ne
m

en
t

A
an

t.
A

an
ge

vr
aa

gd
 d

oo
r

A
ar

d
R

eg
io

M
a

23
/0

9/
96

11
.3

0
14

.0
0

2.
50

P
er

sl
un

ch
 v

oo
rz

it
te

r 
m

et
 g

ea
cc

re
di

te
er

de
 p

er
s

22
V

oo
rz

it
te

r 
V

la
am

s 
P

ar
le

m
en

t
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

pe
rs

M
a

23
/0

9/
96

15
.0

0
16

.3
0

1.
50

P
er

sc
on

f. 
M

in
is

te
r-

pr
es

id
en

t /
 s

ep
te

m
be

rv
er

kl
.

30
M

in
is

te
r-

pr
es

id
en

t
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

pe
rs

D
i

24
/0

9/
96

18
.0

0
21

.0
0

3.
00

O
nt

m
oe

ti
ng

 m
et

 r
eg

io
na

le
 p

er
s 

- r
on

dl
ei

di
ng

20
V

oo
rz

it
te

r 
V

la
am

s 
P

ar
le

m
en

t
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

pe
rs

D
o

3/
10

/9
6

14
.3

0
17

.3
0

3.
00

W
er

kb
ez

oe
k 

Se
na

at
 v

an
 N

am
ib

ië
10

L
uc

 D
ho

or
e

O
ud

-l
id

N
am

ib
ië

V
r

4/
10

/9
6

9.
00

11
.0

0
2.

00
W

er
kb

ez
oe

k 
pa

rl
em

. D
el

eg
. B

ad
en

-W
ür

tt
em

be
rg

20
K

ab
in

et
 M

in
is

te
r-

pr
es

id
en

t
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

B
ad

.-W
ür

.

Z
a

5/
10

/9
6

9.
30

18
.3

0
9.

00
T

re
in

-T
ra

m
-B

us
da

g
1.

50
0

St
ic

ht
in

g 
V

la
am

s 
E

rf
go

ed
St

ic
ht

in
g

V
L

D
o

10
/1

0/
96

13
.3

0
18

.0
0

4.
50

St
ud

ie
na

m
id

da
g 

V
la

am
se

 O
nd

er
w

ijs
ra

ad
35

0
V

la
am

se
 O

nd
er

w
ijs

ra
ad

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
V

L

Z
a

12
/1

0/
96

13
.0

0
18

.0
0

5.
00

R
on

dl
ei

di
ng

 V
U

-k
ad

er
le

de
n

78
0

V
U

-f
ra

ct
ie

er
ke

nd
e 

fr
ac

ti
e

V
L

W
o

16
/1

0/
96

13
.3

0
18

.0
0

4.
50

A
ca

d.
 z

it
ti

ng
 2

0 
ja

ar
 B

ru
ss

el
se

 W
el

zi
jn

sr
aa

d
25

0
so

ci
aa

l-
cu

lt
ur

ee
l

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
B

ru
ss

el

D
o

17
/1

0/
96

10
.3

0
11

.3
0

1.
00

O
nt

va
ng

st
 d

el
. O

os
te

nr
ijk

se
 K

am
er

 v
an

 V
ol

ks
.

8
Se

na
to

r 
Ja

n 
V

an
 E

rp
s

Se
na

at
O

os
te

nr
ijk

V
r

25
/1

0/
96

11
.0

0
14

.0
0

3.
00

P
er

sc
on

fe
re

nt
ie

 g
el

ijk
e 

ka
ns

en
be

le
id

40
K

ab
in

et
 M

in
is

te
r 

V
an

 A
sb

ro
ek

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
pe

rs

W
o

30
/1

0/
96

15
.0

0
17

.0
0

2.
00

O
nt

va
ng

st
 C

hi
ne

se
 z

ak
en

de
le

ga
ti

e
8

V
lv

 D
ir

k 
V

an
 M

ec
he

le
n

V
L

V
C

hi
na

D
i

5/
11

/9
6

13
.3

0
14

.3
0

1.
00

P
er

sv
oo

rs
te

lli
ng

 "
H

et
 c

en
te

ns
ch

ijf
je

"
50

K
ab

in
et

 M
in

is
te

r 
W

iv
in

a 
D

em
ee

st
er

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
pe

rs

D
o

21
/1

1/
96

9.
30

13
.0

0
3.

50
B

ez
oe

k 
Z

K
H

 p
ri

ns
 L

au
re

nt
 a

an
 c

om
. L

ee
fm

ili
eu

5
K

IN
T

K
on

in
gs

hu
is

in
te

rn

W
o

27
/1

1/
96

9.
00

14
.0

0
5.

00
O

nt
va

ng
st

 V
l. 

am
bt

. g
em

ee
ns

ch
. B

ru
-S

tr
a-

L
ux

.
60

V
la

am
se

 A
m

bt
en

ar
en

 G
em

ee
ns

ch
ap

E
ur

op
es

e 
U

ni
e

V
L

V
r

29
/1

1/
96

11
.3

0
14

.3
0

3.
00

L
un

ch
 F

la
nd

er
s 

T
ec

hn
ol

og
y 

In
te

rn
at

io
na

l
20

0
St

ic
ht

in
g 

Fl
an

de
rs

 T
ec

hn
ol

og
y 

In
te

rn
.

St
ic

ht
in

g
V

L

D
i

3/
12

/9
6

10
.3

0
12

.3
0

2.
00

P
er

sc
on

fe
re

nt
ie

 p
ub

lic
at

ie
 b

oe
k 

R
ek

en
ho

f 1
99

6
35

V
la

am
s 

P
ar

le
m

en
t

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
V

L

W
o

4/
12

/9
6

19
.0

0
23

.0
0

4.
00

U
it

re
ik

in
g 

er
ep

en
ni

ng
en

 V
l. 

P
ar

l. 
19

96
50

5
V

la
am

s 
P

ar
le

m
en

t
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

V
L

D
o

5/
12

/9
6

11
.0

0
13

.3
0

2.
50

V
oo

rs
te

lli
ng

 b
oe

k 
"H

et
 V

la
am

s 
P

ar
le

m
en

t"
50

U
it

ge
ve

ri
j L

an
no

o
pr

iv
é-

on
de

rn
em

in
g

pe
rs

V
r

6/
12

/9
6

16
.0

0
19

.0
0

3.
00

P
ri

js
ui

tr
ei

ki
ng

 P
ri

js
 V

la
am

se
 G

em
ee

ns
ch

ap
15

0
K

ab
in

et
 M

in
. L

uc
 V

an
 d

en
 B

os
sc

he
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

pe
rs

W
o

11
/1

2/
96

9.
00

12
.0

0
3.

00
O

nt
va

ng
st

 in
te

rn
at

. s
em

in
ar

ie
 P

ax
 C

hr
is

ti
15

V
lv

 F
re

dd
y 

Sa
er

en
s

V
L

V
in

te
rn

at
.

V
r

13
/1

2/
96

18
.0

0
22

.3
0

4.
50

B
ez

oe
k 

+
 A

c.
 Z

it
t. 

A
lu

m
ni

 L
ov

an
. K

er
n 

B
ru

ss
el

33
0

A
lu

m
ni

 L
ov

an
ie

ns
es

 - 
K

er
n 

B
ru

ss
el

so
ci

aa
l-

cu
lt

ur
ee

l
B

ru
ss

el

V
r

13
/1

2/
96

13
.3

0
21

.0
0

7.
50

Se
m

in
ar

ie
 b

an
d 

B
ru

ss
el

 - 
V

la
an

de
re

n
70

L
ou

is
 P

au
l B

oo
nk

ri
ng

so
ci

aa
l-

cu
lt

ur
ee

l
B

ru
ss

el

V
r

13
/1

2/
96

19
.0

0
21

.3
0

2.
50

P
ri

js
ui

tr
ei

ki
ng

 P
ri

js
 V

la
am

se
 G

em
ee

ns
ch

ap
10

0
K

ab
in

et
 M

in
is

te
r 

va
n 

A
sb

ro
ec

k
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

V
L

Z
a

14
/1

2/
96

9.
00

17
.0

0
8.

00
C

ol
lo

q.
 B

ru
ss

. d
ra

ai
sc

h.
 v

an
 a

rt
is

ti
ek

e 
av

. g
ar

de
20

F
V

K
-R

od
en

ba
ch

fo
nd

s
so

ci
aa

l-
cu

lt
ur

ee
l

V
L

W
o

18
/1

2/
96

12
.3

0
14

.0
0

1.
50

R
ec

ep
ti

e 
V

L
D

-f
ra

ct
ie

60
V

L
D

-f
ra

ct
ie

er
ke

nd
e 

fr
ac

ti
e

V
L

2.
E

ve
ne

m
en

te
n 

in
 h

et
 V

la
am

s 
P

ar
le

m
en

t 1
99

6-
19

97
(2

3 
se

pt
em

be
r 

19
96

 –
 2

1 
se

pt
em

be
r 

19
97

)



188

D
ag

D
at

um
va

n
to

t
D

uu
r

E
ve

ne
m

en
t

A
an

t.
A

an
ge

vr
aa

gd
 d

oo
r

A
ar

d
R

eg
io

Z
a

28
/1

2/
96

19
.0

0
23

.0
0

4.
00

In
te

rn
at

io
na

al
 c

on
gr

es
 "

M
ys

te
ry

 in
 H

is
to

ry
"

15
0

Is
ha

-L
eu

ve
n

so
ci

aa
l-

cu
lt

ur
ee

l
in

te
rn

at
.

M
a

6/
01

/9
7

19
.0

0
22

.3
0

3.
50

N
ie

uw
ja

ar
sr

ec
ep

ti
e 

+
 b

ez
oe

ke
n 

N
C

M
V

-B
ru

ss
el

35
0

V
lv

 W
al

te
r 

V
an

de
nb

os
sc

he
V

lv
B

ru
ss

el

W
o

22
/0

1/
97

10
.0

0
12

.0
0

2.
00

P
er

sv
oo

rs
te

lli
ng

 b
oe

k 
P

ro
f. 

D
e 

G
ro

of
50

V
lv

 G
ilb

er
t V

an
le

en
ho

ve
V

lv
pe

rs

W
o

22
/0

1/
97

18
.3

0
22

.0
0

3.
50

N
ie

uw
ja

ar
sr

ec
ep

ti
e 

V
E

V
-c

om
it

é 
B

ru
ss

el
80

0
V

E
V

-c
om

it
é 

B
ru

ss
el

ec
on

om
is

ch
B

ru
ss

el

V
r

24
/0

1/
97

11
.0

0
13

.0
0

2.
00

P
er

sv
oo

rs
te

lli
ng

 b
oe

k 
vl

v 
D

e 
G

ro
ot

50
V

lv
 E

ti
en

ne
 D

e 
G

ro
ot

V
lv

pe
rs

V
r

24
/0

1/
97

12
.0

0
13

.3
0

1.
50

C
V

P
-f

ra
ct

ie
 o

nt
va

ng
t A

C
W

-t
op

40
C

V
P

-f
ra

ct
ie

er
ke

nd
e 

fr
ac

ti
e

V
L

V
r

31
/0

1/
97

10
.0

0
12

.0
0

2.
00

O
nt

va
ng

st
 +

 b
ez

oe
k 

Sl
ov

ee
ns

e 
de

le
ga

ti
e

15
G

em
ee

nt
eb

es
tu

ur
 W

aa
sm

un
st

er
ge

m
ee

nt
e

Sl
ov

en
ië

D
i

4/
02

/9
7

12
.0

0
14

.0
0

2.
00

Pe
rs

vo
or

st
el

lin
g 

bo
ek

 "
D

e 
V

la
am

se
 so

ci
al

e 
ze

ke
rh

ei
d"

70
V

lv
 J

oh
an

 S
au

w
en

s
V

lv
pe

rs

Z
a

15
/0

2/
97

14
.0

0
18

.0
0

4.
00

B
ez

oe
k 

en
 v

er
ga

d.
 V

er
bo

nd
 V

la
am

se
 A

ca
de

m
ic

i
50

V
er

bo
nd

 V
la

am
se

 A
ca

de
m

ic
i

so
ci

aa
l-

cu
lt

ur
ee

l
V

L

Z
a

22
/0

2/
97

10
.0

0
17

.0
0

7.
00

In
fo

rm
at

ie
ve

rg
ad

er
in

g 
V

L
D

-f
ra

ct
ie

18
0

V
L

D
-f

ra
ct

ie
er

ke
nd

e 
fr

ac
ti

e
V

L

D
i

25
/0

2/
97

12
.0

0
14

.0
0

2.
00

A
fs

ch
ei

ds
on

tv
an

gs
t v

lv
 W

ill
y 

K
ui

jp
er

s
20

V
U

-f
ra

ct
ie

er
ke

nd
e 

fr
ac

ti
e

V
L

D
o

6/
03

/9
7

10
.0

0
12

.3
0

2.
30

O
nt

va
ng

st
 +

 b
ez

oe
k 

Is
ra

ël
is

ch
e 

de
le

ga
ti

e
10

Se
na

at
fe

de
ra

le
 o

ve
rh

ei
d

in
te

rn
at

.

V
r

7/
03

/9
7

13
.0

0
18

.0
0

7.
00

In
te

rn
at

. c
on

gr
es

 o
ve

r 
se

ks
ue

el
 m

is
br

ui
k 

ki
nd

22
5

V
er

tr
ou

w
en

sa
rt

se
nc

en
tr

um
 

so
ci

aa
l-

cu
lt

ur
ee

l
in

te
rn

at
.

"K
in

d 
in

 n
oo

d"

M
a

10
/0

3/
97

19
.0

0
22

.3
0

3.
50

E
le

ct
ra

be
l -

 U
it

re
ik

in
g 

ar
ch

it
ec

tu
ur

pr
ijs

50
0

E
le

ct
ra

be
l

ec
on

om
is

ch
V

L

W
o

12
/0

3/
97

10
.0

0
13

.0
0

3.
00

O
nt

va
ng

st
 +

 r
on

dl
ei

di
ng

 o
ud

 - 
vo

lk
sv

er
te

ge
nw

.
40

C
V

P
-f

ra
ct

ie
er

ke
nd

e 
fr

ac
ti

e
V

L

Z
a

15
/0

3/
97

9.
00

12
.3

0
3.

50
SE

V
I 

st
ud

ie
da

g 
ov

er
 d

e 
V

la
am

se
 w

oo
nc

od
e

20
0

Se
vi

er
ke

nd
e 

fr
ac

ti
e

V
L

W
o

19
/0

3/
97

18
.3

0
22

.3
0

4.
00

D
e 

St
an

da
ar

d 
- T

en
 H

ui
ze

 v
an

 ..
.

40
D

e 
St

an
da

ar
d

pe
rs

V
L

D
o

20
/0

3/
97

10
.3

0
13

.3
0

2.
50

V
oo

rs
te

lli
ng

 ja
ar

ve
rs

la
g 

V
la

am
se

 o
m

bu
ds

m
an

12
0

M
in

is
te

ri
e 

V
la

am
se

 G
em

ee
ns

ch
.

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
V

L

W
o

26
/0

3/
97

9.
30

17
.0

0
7.

50
Pa

x 
C

hr
. S

tu
di

ed
ag

 E
ur

. B
ui

te
nl

. e
n 

V
ei

lig
he

id
sb

el
ei

d
50

V
lv

 F
re

dd
y 

Sa
re

ns
V

lv
in

te
rn

at
.

W
o

26
/0

3/
97

10
.0

0
12

.3
0

2.
50

O
nt

m
oe

ti
ng

 s
tu

de
nt

en
 E

cs
ed

i-
sc

ho
ol

40
V

lv
 W

al
te

r 
V

an
de

nb
os

sc
he

V
lv

B
ru

ss
el

W
o

9/
04

/9
7

10
.3

0
11

.3
0

1.
00

O
nt

va
ng

st
 p

ar
le

m
en

ts
le

de
n 

ui
t E

cu
ad

or
11

V
lv

 N
el

ly
 M

ae
s

V
lv

in
te

rn
at

.

D
i

15
/0

4/
97

14
.3

0
15

.3
0

1.
00

P
er

sc
on

fe
re

nt
ie

 b
es

tu
ur

lij
ke

 v
er

ni
eu

w
in

g
40

K
ab

in
et

 m
in

is
te

r 
L

eo
 P

ee
te

rs
V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

V
L

D
o

17
/0

4/
97

11
.0

0
13

.3
0

2.
50

P
er

sc
on

fe
re

nt
ie

 o
ve

r 
"H

et
 V

ri
jb

lij
ve

nd
e 

vo
or

bi
j"

50
K

ab
in

et
 m

in
is

te
r 

L
uc

 M
ar

te
ns

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
V

L

Z
o

20
/0

4/
97

10
.3

0
17

.3
0

7.
00

G
ro

ot
 B

es
ch

ri
jf

 - 
V

A
B

-V
T

B
 d

ri
e 

le
zi

ng
en

35
0

V
A

B
-V

T
B

 +
 G

ro
ot

 B
es

ch
ri

jf
so

ci
aa

l-
cu

lt
ur

ee
l

V
L

V
r

25
/0

4/
97

9.
00

17
.0

0
8.

00
Sc

ho
lie

re
np

ar
le

m
en

t
35

0
V

Z
W

Jo
ng

er
en

 e
n 

de
 w

er
el

d
je

ug
dw

er
ki

ng
V

L

M
a

5/
05

/9
7

17
.0

0
20

.0
0

3.
00

O
ff

ic
ië

le
 v

oo
rz

it
te

rs
w

is
se

l V
E

V
63

0
V

la
am

s 
ec

on
om

is
ch

 v
er

bo
nd

ec
on

om
is

ch
V

L



189

D
ag

D
at

um
va

n
to

t
D

uu
r

E
ve

ne
m

en
t

A
an

t.
A

an
ge

vr
aa

gd
 d

oo
r

A
ar

d
R

eg
io

Z
a

24
/0

5/
97

14
.0

0
17

.0
0

3.
00

Ja
ar

ve
rg

ad
er

in
g 

V
la

am
se

 I
ng

en
ie

ur
sv

er
en

ig
in

g
16

0
K

on
. V

la
am

se
 I

ng
en

ie
ur

sv
er

en
ig

in
g

so
ci

aa
l-

cu
lt

ur
ee

l
V

L

Z
o

25
/0

5/
97

9.
00

18
.0

0
9.

00
In

 to
uw

 v
oo

r 
el

ka
nd

er
 - 

75
 ja

ar
 A

C
W

3.
92

4
A

C
W

 n
at

io
na

al
ar

be
id

er
sb

ew
eg

in
g

V
L

M
a

2/
06

/9
7

15
.0

0
17

.0
0

2.
00

O
nt

va
ng

st
 e

n 
ro

nd
l. 

C
at

al
aa

ns
e 

de
le

ga
ti

e
70

V
lv

 H
er

m
an

 S
uy

ke
rb

uy
k

V
lv

in
te

rn
at

.

D
o

12
/0

6/
97

12
.3

0
14

.0
0

1.
50

U
it

ge
br

ei
de

 fr
ac

ti
ev

er
ga

de
ri

ng
 V

la
am

s 
B

lo
k

35
V

lv
 F

ili
p 

D
ew

in
te

r
er

ke
nd

e 
fr

ac
ti

e
V

L

V
r

13
/0

6/
97

18
.0

0
21

.3
0

3.
50

O
nt

va
ng

st
 B

en
el

ux
ra

ad
50

fe
de

ra
al

 v
ol

ks
ve

rt
eg

en
w

. C
hr

is
 M

oo
rs

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
B

en
el

ux

D
o

26
/0

6/
97

9.
15

12
.0

0
2.

75
In

tr
od

uc
ti

e 
G

IM
V

 - 
aa

nd
ee

l o
p 

B
ru

ss
el

se
 B

eu
rs

12
0

K
ab

in
et

 m
in

is
te

r 
E

ri
c 

V
an

 R
om

pu
y

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
V

L

Z
a

5/
07

/9
7

13
.0

0
17

.0
0

4.
00

B
ez

oe
k 

F
ra

ns
-V

la
m

in
ge

n 
aa

n 
V

l. 
P

ar
le

m
en

t
30

5
11

-d
aa

gs
e 

V
la

an
de

re
n 

- E
ur

op
a 

20
02

so
ci

aa
l-

cu
lt

ur
ee

l
F

ra
nk

ri
jk

D
i

8/
07

/9
7

11
.3

0
14

.0
0

2.
50

O
nt

va
ng

st
 O

ud
-l

ed
en

 C
V

P
-f

ra
ct

ie
80

C
V

P
-f

ra
ct

ie
er

ke
nd

e 
fr

ac
ti

e
V

L

V
r

11
/0

7/
97

11
.0

0
13

.3
0

2.
50

11
 ju

li 
re

ce
pt

ie
 V

la
am

s P
ar

le
m

en
t -

 S
ta

dh
ui

s B
ru

ss
el

50
0

V
la

am
s 

P
ar

le
m

en
t

V
la

am
se

 o
ve

rh
ei

d
V

L

V
r

18
/0

7/
97

15
.0

0
18

.0
0

3.
00

A
fs

lu
it

en
de

 p
le

ch
ti

gh
ei

d 
Se

m
in

ar
ie

 V
V

O
B

50
V

V
O

B
so

ci
aa

l c
ul

tu
re

el
V

L

V
r

5/
09

/9
7

9.
00

17
.0

0
8.

00
W

er
vi

ng
se

xa
m

en
 w

et
en

sc
h.

 m
ed

ew
er

ke
r 

le
ef

m
ili

eu
50

C
V

P
-f

ra
ct

ie
er

ke
nd

e 
fr

ac
ti

e
V

L

W
o

10
/0

9/
97

14
.3

0
15

.3
0

1.
00

P
er

sc
on

fe
re

nt
ie

 "
A

rm
oe

de
 e

n 
so

ci
al

e 
ui

ts
lu

it
in

g"
10

V
lv

 B
ar

t V
an

de
nd

ri
es

sc
he

V
lv

pe
rs

V
r

12
/0

9/
97

11
.0

0
13

.0
0

2.
00

P
er

sc
on

fe
re

nt
ie

 o
ve

r 
T

el
em

at
ic

a
30

V
lv

 P
at

ri
ci

a 
C

ey
se

ns
 e

n 
C

o
V

lv
pe

rs

Z
a

13
/0

9/
97

16
.0

0
18

.0
0

2.
00

C
on

gr
es

 E
ur

op
ea

n 
gr

ou
p 

of
 p

ub
lic

 a
dm

in
is

tr
at

io
n

80
K

.U
. L

eu
ve

n
on

de
rw

ijs
in

te
rn

at
.

Sc
ha

tt
in

g 
aa

nt
al

 b
ez

oe
ke

rs
 o

p 
66

 e
ve

ne
m

en
te

n
14

.6
53



190



191

– Bureauleden : – Norbert De Batselier
– Marc Olivier
– Ward Beysen
– Luk Van Nieuwenhuysen

– Experts

– Voorzitter: – Flor Bex, directeur MUHKA
– Leden: – Frans Boenders, Radio 3 - BRTN

– Chantal De Smet, lid Aankoopcommissie Kunstwerken Vlaamse 
Gemeenschap

– dr. Paul Huys, cultureel adviseur
– Willy Juwet, ere-directeur-generaal, Administratie Kunst Vlaamse 

Gemeenschap
– Johan Swinnen, docent Hoger Instituut voor Schone Kunsten - 

Vlaanderen v.z.w.
– professor Ernest Van Buynder, UIA
– professor Claire Van Damme, Vakgroep Kunst, Universiteit Gent
– Willy Van Den Bussche, directeur Provinciaal Museum Moderne 

Kunst, Oostende
– Piet Van Robaeys, directeur Provinciaal Museum Limburg
– Hilde Van Sumere, beeldend kunstenaar
– Willy Verstraete, architect van het Vlaams Parlementsgebouw

– Secretariaat: Stafdienst Externe Relaties

– Kris Van Esbroeck, bestuursdirecteur
– Walter Augustijnen, eerste adviseur (tot 1 juli 1997)
– Pieter Pletinckx, attaché (vanaf 16 september 1997)
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1. Adres, telefoon en fax van het Vlaams Parlement

Postadres: Vlaams Parlement
1011 Brussel

Bezoekers melden zich steeds aan bij de bezoekersingang van het Vlaams Parle-
mentsgebouw aan de Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.
Algemeen telefoonnummer: (02)552.11.11
Algemeen faxnummer: (02)552.11.22
Faxnummer van de dienst Externe Relaties: (02)513.74.80

2. Bijwonen van openbare vergaderingen

De bijeenkomsten van de plenaire vergadering en de commissies zijn in principe
openbaar. Publiek is welkom. In alle zalen waar openbare vergaderingen plaatsgrij-
pen, is een publiekstribune ingericht. Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoor-
ders toegelaten. Belangstellenden kunnen zich gewoon aanmelden bij de bezoeker-
singang, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Tijdens de vergadering blijven de toehoorders rustig neerzitten. De orde op de tribu-
nes wordt gehandhaafd door kamerbewaarders en leden van de Militaire Politie, die
de veiligheidsdienst van het Vlaams Parlement vormen.

Reserveren hoeft niet, maar is mogelijk. Gereserveerde zitplaatsen op de publiekstri-
bune moeten een week vooraf aangevraagd worden bij de dienst Externe Relaties.
Ondanks toezegging kan een reservatie altijd geannuleerd worden als de werkzaam-
heden van het Vlaams Parlement dat vereisen.

3. De agenda's van de plenaire vergadering en de commissies

U kan de agenda's vinden op Teletekst van de openbare omroep. Teletekstpagina 775
geeft de agenda van de plenaire vergadering. Teletekstpagina 776 geeft de agenda
van de commissies. Bij elke wijziging worden de gegevens onmiddellijk aangepast.

De bijeenkomsten van de plenaire vergadering en van de commissies worden even-
eens aangekondigd in het Belgisch Staatsblad.

4. De publicaties van het Vlaams Parlement

U kan een abonnement nemen op volgende publicaties van het Vlaams Parlement :

- de Stukken (ontwerpen en voorstellen van decreet, voorstellen van resolutie,
amendementen, verslagen, moties, lijsten, enz.)

- de Handelingen (het woordelijk verslag van de debatten in plenaire vergadering)

- het Beknopt Verslag (een bondig relaas van de plenaire debatten dat daags na de
vergadering al beschikbaar is)

Praktische informatie voor het publiek
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- het Bulletin van Vragen en Antwoorden (de schriftelijke vragen van de Vlaamse
volksvertegenwoordigers en de antwoorden  van de Vlaamse ministers).

De Stukken kosten 7.500 frank per jaar, de Handelingen 1.000 frank, het Beknopt
Verslag 500 frank en het Bulletin van Vragen en Antwoorden 1.000 frank. U maakt
het abonnementsgeld over op rekening 000-0724244-42 van het Vlaams Parlement,
Abonnementenbeheer - Publicaties, 1011 Brussel. Vermeldt u wel welke publicatie u
precies wenst.

5. Groepsbezoeken aan het Vlaams Parlement

Wie een rondleiding wenst in het Vlaams Parlement, kan een groepsbezoek aanvra-
gen of zich aansluiten bij een groepsbezoek. Op een rondleiding krijgt u omstandig
uitleg over de werking en de rol van het Vlaams Parlement. Ook de merkwaardige
architectuur van het gebouw en de Vlaamse hedendaagse kunst die overal is aange-
bracht, wordt getoond. Het bezoek wordt afgerond met een drankje, aangeboden
door het Vlaams Parlement.

Voor een groepsbezoek kunt u een aanvraagformulier krijgen bij de dienst Externe
Relaties. Houdt u er wel rekening mee dat een groepsbezoek twee maand vooraf
moet aangevraagd worden. Wie niet in groep komt, kan zich aansluiten bij een
geboekte groep. Dat kan enkel na telefonische afspraak met de dienst Externe Rela-
ties. Zowel indiviuele als groepsbezoeken zijn gratis.

6. Documentatie over het Vlaams Parlement

6.1 Een brochure

Een veelkleurig geïllustreerde brochure geeft in een bevattelijke stijl inzicht in de rol en
de werking van het Vlaams Parlement. Ook op school kan deze publicatie best gebruikt
worden. De brochure kunt u gratis aangevragen bij de dienst Externe Relaties. De bro-
chure is eveneens beschikbaar in het Frans, Engels, Duits en Spaans.

6.2 Een standaardwerk

Een wetenschappelijke studie over de geschiedenis van het Vlaams Parlement vindt u in
het boek Ontstaan en groei van het Vlaams Parlement, 1970 - 1995. Dit werk van Marti-
ne Goossens is uitgegeven door het Vlaams Parlement in samenwerking met uitgeverij
Pelckmans. Het is te koop in de boekhandel.

6.3 Een kijkboek

Onder de auspiciën van het Vlaams Parlement verscheen bij uitgeverij Lannoo het
kunstboek Het Vlaams Parlement. Het werk besteedt aandacht aan de geschiedenis van
het Vlaams Parlement, aan de geschiedenis en de gedurfde architectuur van het Vlaams
Parlementsgebouw en aan de rol van het Vlaams Parlement in onze democratie. De
auteur is Martine Goossens. De overvloedige foto's zijn van de hand van Marnix Van
Esbroeck.

Het kijkboek is een echt relatiegeschenk en is te koop in de boekhandel.
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6.4 Een video

Van de opening van het Vlaams Parlementsgebouw op 16 en 17 maart 1996 realiseerde
de nieuwsdienst van de openbare omroep een video van 75 minuten. Het is een compila-
tie van de rechtstreekse uitzending van het programma De zevende dag uit het halfrond
van het Vlaams Parlementsgebouw op zondag 17 maart 1996, aangevuld met alle versla-
gen die de BRTN in zijn tv-journaal wijdde aan het historische openingsweekend. De
video kunt u aanvragen bij de dienst Externe Relaties.

7. Informatheek

– Waar ? Externe gebruikers moeten zich eerst aanmelden bij de bezoe-
kersingang van het Vlaams Parlementsgebouw aan de Leuvense-
weg 27, 1000 Brussel.

– Openingsuren Op zittingsdagen: 9.00 tot einde van zitting
Op andere dagen: 9.00 - 18.00 (vrijdag en tijdens reces: 9.00 - 17.00)

– Postadres Informatheek
Vlaams Parlement
1011 Brussel

– Tel . balie (02)552 42 26 en (02)552 42 28
– Fax (02)511 56 65
– E-mail informatheek@vlaamsparlement.be (informatheek)

bibvlr@pophost.eunet.be (afdelingshoofd)

8. Archief

– Waar ? Externe gebruikers moeten zich eerst aanmelden bij de bezoe-
kersingang van het Vlaams Parlementsgebouw aan de Leuvens-
weg 27, 1000 Brussel.

– Openingsuren 9.00 - 18.00 (vrijdag en tijdens reces : 9.00 - 17.00)
– Postadres Archief

Vlaams Parlement
1011 Brussel

– Tel . (02)552 41 47 of 34 (archief)
(02)552 42 26 of 28 (balie informatheek)

– Fax (02)511 56 65 (in boodschap altijd vermelden: voor archief)
– E-mail informatheek@vlaamsparlement.be (in boodschap altijd 

vermelden: voor archief)
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COLOFON

Het Jaarverslag van het Vlaams Parlement werd uitgegeven in opdracht van
het Bureau. Een  kernredactie onder leiding van de stafdienst Externe
Relaties verzorgde de uitgave.
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